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VÝVOJ NÁRODNOSTNEJ
A SOCIOEKONOMICKEJ ŠTRUKTÚRY
SPIŠSKÉHO REGIÓNU V PRVÝCH
DVOCH DECÉNIÁCH 20. STOROČIA
V ZRKADLE SČÍTANÍ OBYVATEĽSTVA
Z ROKOV 1910, 1919 A 1921
Martin Furmanik1)

The National and Socio-economic Structure of the Spiš region
in the First Two Decades of the 20th Century According
to the Population Censuses in 1910, 1919 and 1921
Abstract
This paper analyses the national and social structure of Spiš County in Slovakia in the early 20th century. It is
mainly based on the published results of the population census in the years 1910, 1919, and 1921. The paper
also looks at looks at the literacy rate, the degree of urbanisation, and the religious structure of Spiš and Slovakia
in the observed period. Analysis of these factors is important for understanding the complex development
of society in the early 20th century and in followed period.
Keywords: Spiš, Slovakia, national structure,

Demografie, 2017, 59: 99–117

socio-economic structure, census

ÚVOD
Pre lepšie pochopenie súčasných demografických trendov je nutné vnímať ich v širšom dejinnom kontexte.
Dôležitými charakteristikami sú aj národnostná a socioekonomická štruktúra. Jedna z najprudších zmien
predovšetkým národnostnej štruktúry obyvateľstva
Slovenska bola zaznamenaná v prelomovom období
vzniku Československej republiky po prvej svetovej
vojne. V tom čase došlo z viacerých hľadísk k prevratným zmenám, ktorých dosah je citeľný až do
dnešných dní.

Za objekt nášho záujmu sme si vybrali región Spiša, ktorý bol známy svojou multietnicitou. Tá, spolu
so sociálnou heterogenitou, mala značný vplyv na politické a spoločenské dianie v oblasti. V predkladanej
štúdii však najskôr stručne zanalyzujeme mieru gramotnosti, urbanizácie a náboženskú štruktúru, aby
sme si mohli urobiť základný obraz o populácii regiónu. Následne pristúpime k analýze národnostnej
a socioekonomickej štruktúry tejto oblasti a tiež sa
pokúsime zistiť, v čom bol región špecifický v rámci
celého Slovenska. K zisteniu socioekonomickej a ná-

1) Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, kontakt: martinfurmanik@gmail.com.
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rodnostnej štruktúry v sledovanom období, t.j. v rokoch 1918 a 1919, nám poslúžila analýza troch sčítaní
obyvateľstva – posledného uhorského sčítania z roku
1910, prvého československého (mimoriadneho) z roku 1919 a cenzu z roku 1921. Našou úlohou bolo teda nielen porovnať socioekonomickú a národnostnú
štruktúru Spišskej župy a Slovenska, ale tiež sledovať,
k akým zmenám došlo v tejto otázke po vzniku ČSR.

1. Problematika publikovaných
výsledkov sčítaní obyvateľstva
z rokov 1910, 1919 a 1921
Pri analýze a komparácii publikovaných výsledkov
sčítaní obyvateľstva z rokov 1910, 1919 a 1921 však
narážame na niekoľko problémov. Prvým z nich je,
v akom územnom rozsahu treba chápať región Spiša. Sčítanie z roku 1910 zahŕňalo aj obce odstúpené
v roku 1920 Poľsku. Sčítanie v roku 1919 sa síce vykonalo aj v obciach odstúpených neskôr Poľsku, avšak
do výsledkov sčítania publikovaných v roku 1920 už
tieto obce neboli zahrnuté. V roku 1921 sa už logicky sčítanie na dotknutých obciach nevykonávalo. Na
výber sme teda mali k dispozícii dva varianty. Prvým
variantom bolo sledovať územie Spiša aj s odstúpenými obcami. Druhým variantom bolo pri sčítaní
z roku 1910 odrátať odstúpené obce a zaoberať sa
územím Spiša bez týchto obcí. Logickejší sa nám zdal
druhý variant. Z výsledkov sčítania z roku 1910 pre
Spiš bolo totiž možné odrátať výsledky odstúpených
obcí, avšak opačne, teda prirátať k výsledkom sčítaní
z rokov 1919 a 1921 tieto obce nebolo možné. Takéto
vymedzenie Spišskej župy sa síce javí problematickým,
keďže v nami sledovanom období boli tieto obce ešte
súčasťou župy, avšak z vyššie uvedených dôvodov je
jediným realizovateľným.
Ďalší problém súvisiaci s rozsahom územia sa týka sčítania z roku 1921. Sčítanie síce prebiehalo ešte
počas existencie historických žúp, avšak jeho výsledky boli publikované až po ich zániku. Pri publikovaní
výsledkov sa teda vychádzalo z nového administratívneho členenia. Podľa neho bola niekdajšia Spišská
župa rozdelená medzi Podtatranskú a Košickú župu.
Spôsob publikovania je však akýmsi hybridom, lebo
v publikácii sa už síce uvádzajú nové župy, ale v rámci
nich staré slúžnovské okresy. Kvôli rozdeleniu Spišskej
župy medzi dve nové župy sme museli zrátať údaje
slúžnovských okresov niekdajšej Spišskej župy. Ďalší,
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i keď o niečo menší problém, spočíval v tom, že pri
zisťovaní zamestnania v rokoch 1910 a 1921 sa používala o niečo odlišná metodika. Cenzus z roku 1919
vôbec nezisťoval zamestnanie obyvateľstva.
Pri analýze vyššie uvedených sčítaní je nutné brať
na zreteľ aj fakt, že ich výsledky boli z viacerých dôvodov spochybňované. Najväčšou výčitkou československých predstaviteľov k uhorskému sčítaniu z roku
1910 bolo zisťovanie materinskej reči obyvateľstva,
ako určujúceho znaku etnickej príslušnosti. Ak by
išlo skutočne o materinskú reč, dalo by sa to akceptovať. Pri bližšom pohľade na prax uhorských sčítacích
komisárov je však zrejmé, že inštrukcia pre komisárov charakterizovala materinskú reč nielen ako reč,
ku ktorej sa osoba prizná ako ku svojej, ale aj v tom
zmysle, že dieťa môže mať odlišnú reč od matky, ak si
ju osvojilo napríklad v škole (Tišliar, 2015: 76). Podľa
československých predstaviteľov sa práve tento spôsob
zisťovania príslušnosti stal základom štatistického zvýšenia počtu príslušníkov maďarského etnika na území
Slovenska. Maďarčina bola totiž nielen úradným, ale
aj vyučovacím jazykom na školách (Šprocha – Tišliar,
2009: 96). Viacerí súčasní maďarskí historici sa však
stotožňujú s názorom Pétera Hanáka, ktorý tvrdil, že
za stúpajúcim počtom maďarskej národnosti a klesajúcim počtom iných národností na sklonku existencie
Uhorska bol najmä modernizačný proces reprezentovaný navonok formovaním občianskej spoločnosti,
industrializáciou, urbanizáciou a výstavbou dopravnej infraštruktúry. Mnohí predstavitelia slovenskej
historiografie naproti tomu zastávajú názor, že nárast
maďarského etnika bol nezlučiteľný s demografickými
možnosťami a nesúvisel ani s procesom industrializácie a modernizácie (Holec, 2010: 306). Odhliadnuc
od tejto otázky však bolo aj československou stranou
posledné uhorské sčítanie považované za veľmi kvalitné, či už z technického, alebo metodického hľadiska.
Väčšia kritika, a to i z československej strany, bola zaznamenaná na adresu prvého československého
(mimoriadneho) sčítania z roku 1919. Hlavným cieľom
cenzu bolo zistiť presnú národnostnú štruktúru Slovenska pre účely mierovej konferencie v Paríži. Okrem
toho sa mal využiť aj pre potreby organizácie správy,
ktorá sa na Slovensku vtedy len tvorila (Tišliar, 2007:
10). Vzhľadom k tomu, že výsledky súpisu neboli spracované dostatočne rýchlo, na konferencii boli napokon
použité len upravené dáta sčítania ľudu z roku 1910

Martin Furmanik - Vývoj národnostnej a socioekonomickej štruktúry Spišského regiónu
v prvých dvoch decéniách 20. storočia v zrkadle sčítaní obyvateľstva z rokov 1910, 1919 a 1921

(Šprocha – Tišliar, 2009: 9). Výsledky z roku 1919 sa
tak využili najmä pre potreby správy a chápali sa ako
príprava na riadne sčítanie obyvateľstva. Vzhľadom na
provizórny charakter cenzu sa nezisťovalo zamestnanie
obyvateľstva a ďalšie obvykle zisťované údaje. Sčítanie
sa malo uskutočniť najskôr v marci 1919, avšak kvôli

nepriaznivej zahraničnopolitickej situácii súvisiacej so
vznikom Maďarskej republiky rád, ale aj nezvládnutému organizačnému zabezpečeniu akcie a technickým
problémom, bolo vykonané až v auguste 1919 (Tišliar,
2014: 9). Ani pri druhom termíne sa však organizátori nevyhli technickým problémom a organizačným

Obr. 1: Vytváranie štátnych hraníc ČSR na území Spišského regiónu v roku 1920
The state borders of Czechoslovakia in the Spiš region in 1920

Zdroj / Source: Gurňák, 2004; www.polski-spisz.com/historia, 2015.
Spracovala / Map created by: Bc. Barbora Kaľavská (by ArcMap 10.2), 2017.
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chybám. Viazla komunikácia medzi československou
vládou, ministerstvom vnútra, ministerstvom školstva, štatistickým úradom a úradom splnomocneného
ministra v Bratislave (Šprocha – Tišliar, 2015: 264).
Chýbal dostatočný počet sčítacích komisárov čo zapríčinilo, že v niektorých okrskoch sa sčítavalo až sto
dní (Tišliar, 2007: 39). Niektorí komisári pripustili, že
viacero obyvateľov nemuselo byť vôbec započítaných.
Problémom bola tiež doba sčítania, keďže sa vykonávalo v čase poľnohospodárskych prác a bola zvýšená
migrácia obyvateľstva za sezónnymi zamestnaniami.
Po uskutočnení cenzu sa viacerí obyvatelia sťažovali
na komisárov, že ohľadne priznania národnosti na
nich robili nátlak (Tišliar, 2007: 41). Tieto skutočnosti
znižujú spoľahlivosť zistených údajov. Pre demografa
a historika sú napriek tomu údaje zo sčítania z roku
1919 neoceniteľné a s dávkou opatrnosti je ich možné využiť k doplneniu obrazu o populačnom vývoji
Slovenska (Šprocha – Tišliar, 2015: 273).
Pri prípravách na sčítanie sa najviac pozornosti venovalo národnostnej štatistike. Minister Vavro
Šrobár najskôr navrhoval zisťovanie materinskej reči,
aby sa sčítanie mohlo porovnávať s predchádzajúcimi sčítaniami, avšak napokon sa za základ etnickej
charakteristiky vzalo zisťovanie národnosti (Tišliar,
2015: 69). Národnosť sa podľa cenzu z roku 1919 definovala ako národnopolitické presvedčenie duševne
zdravých jednotlivcov, starších ako 14 rokov, podľa
kmeňovej príslušnosti k určitému národnému celku
alebo národu (Tišliar, 2007: 62). Na československej
strane sa najpozitívnejšie u tohto sčítania chápala práve
zmena ohľadne zisťovania národnosti.
Sčítanie obyvateľstva z roku 1921 bolo v porovnaní
so sčítaním z roku 1919 kvalitnejšie. Bolo tomu tak
z viacerých dôvodov. Organizovalo sa v pokojnom
období, s kvalitnou a dlhodobou prípravou, ktorá
bola detailne premyslená a najmä s dostatočnou informovanosťou širokej verejnosti (Tišliar, 2007: 42).
Predovšetkým sa organizátori poučili z chýb, ktoré sa
urobili pri predošlom sčítaní. Cenzus z roku 1921 bol
oproti predchádzajúcemu omnoho podrobnejší, pričom najväčším kladom bolo zisťovanie zamestnania.
Rozdiel oproti sčítaniu z roku 1919 spočíval v odlišnom chápaní národností. Pri sčítaní z roku 1921 bola
národnosť definovaná ako kmeňová príslušnosť, ktorej
hlavným vonkajším znakom je spravidla materinský
jazyk. Takto vágne sformulované pravidlo ale dávalo

102

ČLÁNKY

priestor na mnohé interpretácie (Tišliar, 2015: 79).
Podobne, ako u predchádzajúceho sčítania, aj u cenzu
z roku 1921 sa vyskytla protislovenská i protimaďarská
agitácia, nenadobudla však väčších rozmerov. Napriek
tomu hlavným argumentom maďarskej strany proti
sčítaniam bol údajný nátlak československých orgánov
ohľadom prihlasovania sa k národnosti.
Pri vymenúvaní kontroverzií spojených so sčítaniami je nutné spomenúť nekompatibilitu ohľadne celkového počtu obyvateľov v roku 1919 a 1921.
V roku 1921 predstavoval celkový počet obyvateľov
Slovenska 3 000 870 sčítaných osôb. V roku 1919 to
bolo o 77 500 osôb menej. V porovnaní s posledným
uhorským sčítaním sa celkový počet obyvateľov v roku
1919 znížil o približne 3 500 osôb. Úlohu pri nezrovnalostiach v číslach celkom iste zohrali nepresnosti
pri mimoriadnom sčítaní, ktorých rozsah dnes nie je
možné vyčísliť (Tišliar, 2007: 51).
Významnou zmenou oproti predošlým cenzom bolo v roku 1921 uvádzanie československej národnosti
v publikovaných výsledkoch sčítania, hoci pri samotnom sčítaní mohli respondenti uviesť českú aj slovenskú národnosť. Táto otázka mala jednoznačný politický
podtón. Československá centrálna moc v Prahe
presadzovala ideu jednotného československého
národa, ktorého súčasťou boli Česi a Slováci. Tento
ideový konštrukt sa nazýval čechoslovakizmom.
Najvýznamnejším argumentom pre jeho myšlienku
bola snaha získať výraznejšiu početnú prevahu v štáte.
Ak by sa totiž česká a slovenská národnosť uvádzali
samostatne, druhou najpočetnejšou národnosťou
v ČSR by boli Nemci a až za nimi Slováci. Tento argument, i keď s výhradami, síce časť obyvateľov slovenskej národnosti dokázala akceptovať, avšak ďalšie
dôsledky vyplývajúce z tézy čechoslovakizmu sa počas
celej existencie ČSR stretávali u mnohých Slovákov
s odporom (Kural, 1993: 25).
Napriek kritickým výhradám k uvedeným sčítaniam, ktoré boli prítomné už v dobe ich realizácie, je
však možné ich publikované výsledky brať ako najvhodnejší východiskový materiál pre poznanie vývoja
národnostnej a socioekonomickej štruktúry v Spišskej
župe v prvých desaťročiach 20. storočia. Pri skúmaní
národnostnej skladby je ešte nutné podotknúť, že priama voľba národnosti nemusela verne odrážať skutočný
stav. Slobodná voľba mohla byť totiž nestála a občas
sa mohla vyskytnúť recesia. Nemenej dôležitým bol
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aj fakt, že viacerí obyvatelia sa stotožňovali s viac ako
jednou národnosťou (ak mali rodičov rôznych národností, ale aj z iných dôvodov), avšak pri sčítaní im
bolo umožnené uviesť len jednu národnosť. Preto pri
skúmaní národnostnej štruktúry na Spiši, ale aj inde,

treba brať na zreteľ skutočnosť, že počty jednotlivých
národností sa nemuseli celkom zhodovať s reálnym
stavom. Napriek tomu si môžeme vďaka sčítaniam
urobiť aspoň približný obraz o tom, v akom pomere
boli národnosti na tom, ktorom území zastúpené.

Obr. 2: Územnosprávne členenie Spišskej župy v rokoch 1918 až 1920
Territorial division of the Spiš region from 1918 to 1920

Zdroj / Source: Kogutowicz, 1913; Stručný prehľad vývoje územného a správneho členěnia Slovenska, MV SR, 2007.
Spracovala / Map created by: Bc. Barbora Kaľavská (by ArcMap 10.2), 2017.
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2. Vzdelanostná úroveň, miera
urbanizácie a konfesionálna
štruktúra Spiša a Slovenska
Aby sme mali predstavu o skúmanej populácii, pred
samotnou analýzou národnostnej a socioekonomickej
štruktúry Spišskej župy, stručne si zanalyzujeme vzdelanostnú úroveň, mieru urbanizácie a konfesionálnu
štruktúru Spiša a Slovenska. Najskôr si všimneme na
akej vzdelanostnej úrovni bolo obyvateľstvo Spišskej
župy v prvých desaťročiach 20. storočia. Jedným z najpodstatnejších a zároveň najlepšie merateľných znakov
tejto ľudskej kvality je sledovanie gramotnosti obyvateľstva. Podľa sčítania v roku 1910 bolo na Spiši znalých čítania i písania 100 692 (58,3 %) osôb. Len čítať
vedelo v župe 8 339 (4,8 %) a čítanie, ani písanie neovládalo 63 836 (36,9 %) obyvateľov. Zo 100 osôb nad
6 rokov vedelo na Spiši čítať a písať 69,8%. V rámci
celého Slovenska čítanie a písanie ovládalo 2 029 847
(60,6 %) obyvateľov, len čítať vedelo 151 684 (4,5 %)
a celkom negramotných bolo 1 169 069 (34,9 %)
osôb (Statistická příručka Republiky Československé I,
1920: 9). Spiš bol teda v tomto ohľade veľmi podobný
celoslovenskému priemeru. Každopádne negramotnosť
na Slovensku i v jeho regiónoch bola veľmi vysoká
a bol to jeden z najnegatívnejších javov slovenskej spoločnosti, ktorý mal vplyv na mnoho oblastí života, či
už na socioekonomickú štruktúru, ekonomiku, alebo
politiku. Negramotnosť však tiež priamo, či nepria-

mo vyplývala z toho, z akého sociálneho prostredia
pochádzali obyvatelia danej oblasti.
Čo sa týka miery urbanizácie, Spiš bol prevažne
vidieckou oblasťou. V čase cenzu v roku 1919 žilo
v sídlach so štatútom mesta so zriadeným magistrátom
39 290 osôb, čo predstavovalo 24,6% z celkového počtu
obyvateľstva Spiša. Naproti tomu 76,4 % obyvateľov
župy žilo na vidieku (Soznam miest dľa popisu ľudu
z roku 1919, 1920: 85). V celoslovenskom meradle bol
podľa sčítania z roku 1919 podiel ľudí žijúcich na vidieku ešte vyšší – predstavoval až 86,3 % z celkového počtu. V mestách na Slovensku žilo len 404 160 (13,7 %)
obyvateľov (Soznam miest dľa popisu ľudu z roku 1919,
1920: 158–168). Oproti celoslovenskému priemeru
bol teda Spiš výrazne urbánnejšou oblasťou (Soznam
miest dľa popisu ľudu z roku 1919, 1920: 161–164).
V čase sčítania bolo na Slovensku 30 miest so zriadeným magistrátom a 4 municipiálne mestá, čiže štatút
mesta malo dokopy 34 sídel. Až 8 miest z tohto počtu
sa nachádzalo na Spiši, čo predstavovalo jednu štvrtinu
z celkového počtu miest na Slovensku. Spišská Nová
Ves bola s 10 738 obyvateľmi tretím najväčším mestom
na východnom Slovensku. Treba však poznamenať,
že drvivá väčšina miest na Slovensku bola strednej až
malej veľkosti. Na Spiši mali malomestský charakter
(s výnimkou Spišskej Novej Vsi) všetky mestá (Mannová, 1998: 11). V mestách na Slovensku, a platilo
to aj na Spiši, mali výrazné zastúpenie Nemci, Maďari

Tab. 1: Vierovyznanie obyvateľstva na Spiši a na Slovensku podľa sčítania z roku 1919
Religion of the population in Spiš and Slovakia according to the census in 1919
Počet osôb daného vyznania na Spiši
Number of people in Spiš declaring
the given religion
Vierovyznanie / Religion

Počet osôb daného vyznania na Slovensku
Number of people in Slovakia declaring
the given religion

Abs.

%

Rímskokatolícka cirkev
Roman Catholic Church

108 471

68,2

2 088 751

70,8

Gréckokatolícka cirkev
Greek Catholic Church

17 503

11,0

203 255

6,9

Evanjelická cirkev a. v.
Evangelical Church

24 756

15,6

369 414

12,5

979

0,6

143 807

4,9

7 290

4,6

139 134

4,7

Reformovaná cirkev (kalvíni)
Calvinists
Židovská náboženská obec
Judaism
Iné vyznanie / Other religion
Spolu / Total

%

27

0,0

3 946

0,1

159 026

100,0

2 948 307

100,0

Zdroj / Source: Soznam miest dľa popisu ľudu z roku 1919, 1920, s. 85, s. 170.
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a Židia. Slováci nemali v žiadnom spišskom meste
také výrazné zastúpenie ako tomu bolo na vidieku
v okolí miest. Vyššie vrstvy mestského obyvateľstva,
ktorých príslušníkmi boli práve prevažne obyvatelia
nemeckej, maďarskej a židovskej národnosti, sa
nazývali meštianstvom. Jedna z definícií meštianstva
ho označuje ako spoločenskú vrstvu snažiacu sa
udržať v rámci mestskej spoločnosti vyšší spoločenský
status, o čo sa usiluje prostredníctvom svojich funkcií
v hospodárskom a spoločenskom živote mesta (Pašiak, 1998: 18).
Po analýze gramotnosti a miery urbanizácie Spiša
v stručnosti rozoberieme aj jeho štruktúru z hľadiska
konfesií, ktorú môžeme vidieť v tabuľke 1.
Z tabuľky vyplýva, že z hľadiska vierovyznania
bol podiel jednotlivých náboženstiev na Spiši i na
Slovensku veľmi podobný. Niektoré oblasti Slovenska

boli z konfesionálneho hľadiska koherentné, avšak
väčšina regiónov, medzi nimi aj Spiš, mala pomerne
heterogénnu konfesionálnu skladbu.

3. Národnostná štruktúra Spiša
a Slovenska
Po určení miery gramotnosti, urbanizácie a náboženskej štruktúry môžeme pristúpiť k analýze vývoja národnostnej štruktúry v Spišskej župe v rokoch
1910, 1919 a 1921. Ako sa početnosť jednotlivých
národností menila v priebehu rokov, môžeme vidieť
v nasledovnej tabuľke.
Pri pohľade na tabuľku je zrejmé, že v rámci národnostnej štruktúry došlo k určitým zmenám. V rámci
slovenskej národnosti stúpol počet príslušníkov tohto
etnika z 88 858 v roku 1910 na 92 607 v roku 1919.
V roku 1921 ich už bolo dokonca 101 781, čo oproti

Tab. 2: Početnosť národností Spišskej župy podľa sčítaní obyvateľstva z rokov 1910, 1919 a 1921
Multiplicity of Spiš nationalities by census from 1910, 1919, 1921
Národnosť (materinská reč/kmeňová
príslušnosť) / Nationality (mother tongue/
tribal affinity)

1919

1921**)

Abs.

%

Abs.

%

Slovenská / Slovak
(1919, 1921 – československá / Czechoslovak)

88 858

54,1

92 607

58,1

101 781

62,4

Nemecká / German

38 243

23,3

36 890

23,2

37 122

22,8

Maďarská / Hungarian

18 566

11,3

11 476

7,2

5 337

3,3

Rusínska / Ruthenian
(1921 – ruská/veľkoruská, ukrajinská,
karpatoruská / Russian, Ukrainian)

12 326

7,5

12 190

7,7

8 388

5,1

Abs.

%

Židovská / Jewish

–

–

–

–

3 370

2,1

Cigánska / Gypsy

–

–

–

–

1 159

0,7

Poľská / Polish

–

–

–

–

574

0,4

6 127

3,7

6 114

3,8

92

0,1

–

–

–

–

5 166

3,2

162 989

100,0

Iná / Other
Cudzí štátni príslušníci / Foreign nationals
Spolu / Total
*)

1910*)

164 120

100,0

159 277

100,0

Za materinskú reč sa má považovať tá reč, ktorú daná osoba pokladá za svoju a ktorou najlepšie a najčastejšie hovorí (Dejmek a kol., 2010).
Národnosť bola definovaná ako kmeňová príslušnosť, ktorej hlavným vonkajším znakom je spravidla materinský jazyk. Nebola ale od jazyka materinského
jednoznačne odvodená (ako napr. za Rakúsko-Uhorska v Uhorsku), ale zisťovala sa "priamym slobodným priznaním každého prítomného obyvateľa, staršieho 14 rokov a príčetného". Nepripúšťal sa zápis viacerých národností, ani uvádzanie príslušnosti k územiu (Slezan, Hanák). Druhé československé sčítanie
v roku 1930 zisťovalo národnosť nepriamo podľa materinského jazyka. Odlišnú národnosť - v porovnaní s materinským jazykom - bolo možné uviesť len
v prípadoch, keď respondent nehovoril materinským jazykom ani v rodine, ani v domácnosti a úplne ovládal jazyk národnosti, ktorú uviedol do sčítacieho
tlačiva (norma o prenárodnění) (Český štatistický úrad, 2017).

**)

Zdroj / Source: A Magyar Szent Korona Országainak 1910, 1912, s. 255; Soznam miest dľa popisu ľudu z roku 1919, 1920, s. 85; Sčítání lidu v Republice československé ze dne 15. února 1921. Díl 1, 1924, s. 100–103.
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roku 1910 znamenalo nárast o takmer 13 %. Pri sčítaniach z rokov 1919 a 1921 však narážame na problém
československej národnosti. Osobitne sa slovenská
a česká národnosť síce zisťovala, avšak v publikovaných
výstupoch sa uvádzala len československá národnosť.
Nie je teda možné určiť presný počet Slovákov a Čechov. Z roku 1921 síce máme k dispozícii údaj, že na
celom Slovensku bolo v tom čase 72 000 Čechov, avšak
nie je známe koľko Čechov sa nachádzalo v jednotlivých župách (Šprocha – Tišliar, 2009: 107). Nárast
československej národnosti v rokoch 1919 a 1921 sa
dá teda vysvetliť okrem iného aj príchodom Čechov na
Spiš po vzniku nového štátu. Za prírastkom však stál
predovšetkým prechod viacerých obyvateľov od maďarskej národnosti (jazyka), ktorú deklarovali v roku
1910, k slovenskej. Výraznejší nárast československej
národnosti medzi rokmi 1919 a 1921 sa dá vysvetliť
tým, že masovejšie začali na Slovensko Česi prichádzať
až po auguste 1919, kedy sa uskutočnilo prvé československé sčítanie a tiež prítomnosťou vojenských posádok, ktoré v drvivej väčšine tvorili obyvatelia českej
a slovenskej národnosti (Šprocha – Tišliar, 2009: 101).
Jeden z najvyšších prírastkov zaznamenala československá národnosť v troch spišských okresoch – Stará
Ľubovňa, Spišská Sobota a Spišská Stará Ves (Tišliar,
2007: 71). Napriek tomu zo severne ležiacich žúp Slovenska vykázal najnižší počet osôb československej
národnosti práve Spiš (Tišliar, 2008: 112).
K najväčšiemu vzájomnému ovplyvňovaniu etník dochádzalo na Slovensku i na Spiši medzi Slovákmi a Maďarmi. Týkalo sa to tak prirodzeného ako
aj politického vplyvu. Preto, ak sme vyššie uviedli,
že po vzniku ČSR narástol počet obyvateľov slovenskej (československej) národnosti, došlo v tom čase
naopak k poklesu počtu obyvateľov maďarskej národnosti. Bolo to z dôvodu, ako už bolo spomenuté,
prihlasovania sa obyvateľov deklarujúcich v roku 1910
maďarskú národnosť (reč) k Slovákom. K poklesu
maďarskej národnosti na Spiši z 18 566 obyvateľov
v roku 1910 na 11 476 v roku 1919 prispelo podstatne
aj vysťahovalectvo Maďarov, najmä úradníkov a učiteľov s rodinami, do Maďarska. Ešte väčší prepad zaznamenala maďarská národnosť v roku 1921, keď sa
k nej prihlásilo len 5 337 obyvateľov, čo oproti roku
1910 znamenalo pokles o vyše 70 %. Tento prepad,
okrem vyššie uvedených faktorov, spôsobila v roku
1921 navyše aj možnosť prihlásiť sa k židovskej ná-
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rodnosti. Mnoho obyvateľov izraelitského náboženstva
totiž pred vznikom ČSR uvádzalo najmä maďarskú
materinskú reč. Možnosťou prihlásiť sa k židovskej
národnosti sledovali československí predstavitelia
predovšetkým štatistický pokles maďarskej národnosti, čo sa im aj podarilo (Šprocha – Tišliar, 2009:
102). V rámci Spišskej župy tak v priebehu niekoľkých
rokov zaznamenala maďarská národnosť enormný
pokles z 18 566 na 5 337 obyvateľov a v početnosti
sa posunula z tretieho v roku 1910 na štvrté miesto
v župe za rusínsku (resp. ruskú národnosť) v roku
1921. Maďari sa koncentrovali pred vznikom ČSR,
ale i po ňom najmä vo väčších sídlach.
Pomerne stabilne si udržiavala svoju početnosť
druhá najpočetnejšia národnosť v Spišskej župe –
Nemci. Pokles medzi sčítaniami z rokov 1910 a 1919
znamenal 36 890 obyvateľov nemeckej národnosti
v roku 1919 oproti 38 243 obyvateľom v roku 1910.
V roku 1921 sa k nemeckej národnosti prihlásilo
37 122 obyvateľov. Tieto malé odchýlky je možné si
vysvetliť stratami na životoch v prvej svetovej vojne a odchodom malej časti úradníkov a učiteľov
do Maďarska po roku 1918. Zmena medzi rokmi 1919
a 1921 je zanedbateľná, keďže išlo o nárast 232 (0,625 %)
osôb. Rovnako ako Maďari, aj Nemci sa koncentrovali
predovšetkým vo väčších sídlach župy. Okrem toho
mali početné zastúpenie najmä v kežmarskom a gelnickom okrese, ale i v okrese Spišská Sobota (Šprocha
– Tišliar, 2009: 121).
Počet rusínskeho obyvateľstva poklesol podľa sčítania v roku 1919 v zanedbateľnej miere. Kým v roku
1910 sa k rusínskej reči (národnosti) hlásilo 12 326
obyvateľov, v roku 1919 to bolo 12 190. Rok 1921 však
priniesol citeľný úbytok. Rozdiel nastal aj v pomenovaní etnika. Obyvateľstvo sa mohlo hlásiť k ruskej
(veľkoruskej, ukrajinskej, karpatoruskej) národnosti.
K tejto národnosti sa vtedy prihlásilo už len 8 388
osôb, čo bol takmer 32% pokles oproti sčítaniu spred
dvoch rokov. Tento pokles mohla čiastočne spôsobiť
terminologická nejasnosť, keďže Rusov a Rusínov
vtedy niektorí stotožňovali, kým iní ich považovali za
odlišné etniká. Ďalšou príčinou bola aj istá nestálosť
u tohto etnika, keďže jeho príslušníci mali slabé národné povedomie a tak sa mnohí z nich prihlasovali
k iným národnostiam, predovšetkým k Slovákom.
Predstavitelia Rusínov boli z výsledkov sčítania v roku 1921 sklamaní a obviňovali sčítacích komisárov
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z nátlaku na rusínske obyvateľstvo (Konečný, 1999:
290). Na Spiši sa Rusíni koncentrovali predovšetkým
v okresoch Spišská Stará Ves, Stará Ľubovňa a Levoča
(Šprocha – Tišliar, 2009: 124).
Ako už bolo spomenuté, novinkou pri sčítaní v roku 1921 bolo zisťovanie židovskej národnosti. Prihlásilo sa k nej vtedy 3 370 obyvateľov. Išlo predovšetkým
o obyvateľov, ktorí sa predtým hlásili k maďarskej národnosti (reči), v menšej miere aj k iným národnostiam. Všetci obyvatelia deklarujúci židovskú národnosť boli izraelitskej viery. Opačne to však neplatilo.
K izraelitskému náboženstvu sa v roku 1921 prihlásilo
7 313 obyvateľov, z čoho vyplýva, že len 46,08 % z nich
sa prihlásilo aj k židovskej národnosti (Sčítání lidu
v Republice československé ze dne 15. února 1921. Díl 1,
1924: 100–103). Obyvatelia židovskej národnosti sa
koncentrovali predovšetkým v mestách po celom Spiši.
Najvýraznejší podiel nielen na Spiši, ale na celom
východnom Slovensku zaznamenala židovská národnosť v Spišskej Starej Vsi, kde predstavovala 14 %
z celkového počtu obyvateľstva (Tišliar, 2007: 91).
Novinkou pri sčítaní v roku 1921 bolo tiež prihlasovanie sa k cigánskej národnosti. Na Spiši ju deklarovalo 1 159 obyvateľov. V skutočnosti však bolo na
Spiši príslušníkov rómskeho etnika oveľa viac, lenže
väčšina z nich sa prihlasovala k iným národnostiam,
o čom svedčia aj výsledky špeciálneho rómskeho
sčítania z roku 1893 (Šprocha – Tišliar, 2016: 275).
Ostatné národnosti (Poliaci, Rumuni, Srbi, Chorváti)
boli na Spiši len v marginálnej pozícii.
U jednotlivých sčítaní môžeme nájsť ohľadne zisťovania národnosti (reči) aj ďalšie doplňujúce údaje,
ktorých skúmanie je vhodným doplnkom pri analýze národnostnej štruktúry Spiša. Pri sčítaní z roku
1910 je zaujímavou informáciou údaj o počte osôb
znalých maďarskej reči. V rubrike Magyarul beszélnitud (Ovládajúci maďarčinu) bolo pre Spiš uvedené
číslo 44 638, teda 27,2 % obyvateľov župy. Na základe
tejto informácie môžeme vyvodiť záver, že maďarčinu ovládalo 26 072 nemaďarských obyvateľov župy,
keďže je logické, že ak niekto uviedol ako materinskú
reč maďarčinu, mal by ju aj ovládať. Nemcov bolo na
Spiši v tom čase 38 243. Z toho vyplýva, že minimálne 12 171 Nemcov neovládalo maďarčinu, čo je 32 %
z ich celkového počtu na Spiši. Je však pravdepodobné,
že aj časť Slovákov a Rusínov na Spiši ovládala maďarčinu, preto sa dá predpokladať, že maďarčinu ovládala

len približne polovica spišských Nemcov. Tento fakt
je dosť zarážajúci, najmä ak si uvedomíme, ako veľmi sa Nemci zasadzovali za zachovanie Uhorska. Je
pozoruhodné, že len polovica členov tejto sociálnej
skupiny ovládala štátny jazyk štátu, ktorého zachovanie si priala (A Magyar Szent Korona Országainak
1910, 1912: 255). Toto zistenie narúša aj zaužívanú
predstavu o bilingválnosti, či dokonca trilingválnosti
spišských Nemcov. Celkom iste sa medzi spišskými
Nemcami našlo viacero jazykovo zdatných osôb,
avšak boli v menšine oproti tým, ktorí ovládali len
svoj materinský nemecký jazyk. Hodnovernosť tejto tézy môže čiastočne naštrbiť tvrdenie, že od roku
1910 do roku 1918 sa mohol počet obyvateľov Spiša
ovládajúcich maďarčinu zvýšiť. Samozrejme, je to
správny pohľad, počet ľudí ovládajúcich maďarčinu sa
s najväčšou pravdepodobnosťou zvýšil, avšak za taký
krátky čas nemohlo ísť o natoľko prudký nárast, aby
mohol spochybniť vyššie vyslovenú tézu.
Zaujímavý údaj týkajúci sa národnostnej štruktúry
Spiša poskytuje tiež sčítanie z roku 1919. Popri iných
informáciách sa môžeme z publikovaných výsledkov
dozvedieť aké zastúpenie mala československá národnosť v obciach v Spišskej župe nielen v roku 1919,
ale aj podľa predchádzajúceho sčítania v roku 1910.
Môžeme to vidieť v nasledovnej tabuľke 3.
Z tabuľky je zrejmé, že z celkového počtu 199 obcí
Spiša mali Slováci v roku 1910 nadpolovičnú väčšinu
v 145 (73 %) obciach, kým v roku 1919 ju mali už v 151
(76 %) obciach.
Špecifikom sčítania z roku 1921 bolo zasa okrem
možnosti prihlásiť sa k židovskej národnosti aj
zisťovanie počtu cudzích štátnych príslušníkov. V Spišskej župe sa podľa tohto sčítania vtedy nachádzalo
5 164 (3,16 %) cudzincov (Sčítání lidu v Republice československé ze dne 15. února 1921, 1924: 100–103). Väčšinou išlo o štátnych príslušníkov Maďarska, ktorí boli
najmä maďarskej, v menšom počte nemeckej, národnosti. Aj tento faktor sa teda mohol podpísať pod veľký
pokles počtu obyvateľov maďarskej národnosti.
Po analýze národnostnej štruktúry Spišskej župy
sa ju pokúsime zaradiť do širšieho kontextu v komparácii s národnostnou štruktúrou celého Slovenska,
ktorej vývoj v prvých desaťročiach 20. storočia môžeme
vidieť v tabuľke 4.
Z uvedeného je zrejmé, že nielen Spišská župa,
ale celé Slovensko malo multietnický charakter. Po-

107

2017

ČLÁNKY

59 (2)

pri majoritných Slovákoch mali významnú pozíciu
Maďari, v menšej miere Nemci, Rusíni a po sčítaní
v roku 1921 aj Židia. Rovnako, ako v regionálnom,
tak aj v celoslovenskom meradle dochádzalo pri sčítaniach uskutočnených po vzniku ČSR k výraznému
poklesu obyvateľstva maďarskej národnosti a naopak
k zvýšeniu počtu slovenskej (československej) národnosti (Krupová, 2015 : 84). V celoslovenskom meradle
zaznamenala pokles aj nemecká národnosť, čo však
neplatí pre Spišskú župu. Tam boli zmeny počas troch
sledovaných sčítaní len minimálne. Z toho vyplýva,
že k iným národnostiam sa obyvatelia pôvodne ne-

meckej národnosti prihlasovali v roku 1919 a 1921
v iných častiach Slovenska, avšak nie na Spiši. Podobné to bolo aj v prípade rusínskej (ruskej) národnosti. Na Spiši bol síce u tejto národnosti zaznamenaný
tiež pokles, avšak nie taký prudký ako v celoslovenskom priemere, alebo v iných oblastiach. Pravidlo,
že k židovskej národnosti sa v roku 1921 prihlásila
približne polovica obyvateľov izraelitskej viery sa
potvrdilo ako na Spiši (45,5 %), tak i v rámci celého
Slovenska (51,9 %) (Sčítání lidu v Republice československé ze dne 15. února 1921, Díl 1, 1924: 91–103).
Čo sa týka priestorového rozmiestnenia jednotlivých

Tab. 3: Percentuálne zastúpenie slovenskej (československej) národnosti v obciach Spiša
Percentage share of the population of Slovak (Czechoslovak) nationality in the municipalities in Spiš
Percentuálne zastúpenie slovenskej
(československej) národnosti
Percentage of the population of Slovak
(Czechoslovak) nationality

Počet obcí podľa sčítania v roku 1910
Number of municipalities according to
the census in 1910

90,01–100 %

Počet obcí podľa sčítania v roku 1919
Number of municipalities according to
the census in 1919

76

85

50,01–90 %

69

66

10,01–50 %

29

24

0,00–10 %

25

24

Zdroj / Source: Soznam miest dľa popisu ľudu z roku 1919, 1920, s. 169.

Tab. 4: Početnosť národností Slovenska podľa sčítaní obyvateľstva z rokov 1910, 1919 a 1921
Size of the different nationalities in Slovakia according to the censuses in 1910, 1919, 1921
Národnosť (materinská reč/kmeňová
príslušnosť) / Nationality (mother tongue/
tribal affinity)
Slovenská / Slovak
(1919, 1921 – československá / Czechoslovak)

1910
Abs.

1919
%

Abs.

1921
%

Abs.

%

1 689 698

57,2

1 962 766

66,6

2 013 792

67,1

Nemecká / German

198 876

6,7

143 589

4,9

139 900

4,7

Maďarská / Hungarian

901 792

30,5

692 831

23,5

637 183

21,2

Rusínska / Ruthenian
(1921 – ruská/veľkoruská, ukrajinská,
karpatoruská / Russian, Ukrainian)

111 280

3,8

93 411

3,2

85 644

2,9

Židovská / Jewish

–

–

–

–

70 529

2,4

Cigánska / Gypsy

–

–

–

–

7 967

0,3

51 135

1,7

55 710

1,9

3 572

0,1

–

42 313

1,4

100,0

3 000 870

100,0

Iná / Other
Cudzí štátni príslušníci / Foreign nationals
Spolu / Total

–
2 952 781

–
100,0

–
2 948 307

Zdroj / Source: Soznam miest dľa popisu ľudu z roku 1919, 1920, s. 170; Sčítání lidu v Republice československé ze dne 15. února 1921, Díl 1, 1924, s. 41.
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národností, kým Slováci obývali prevažne severné
časti Slovenska, Maďari najmä južné územia. Nemci
sa koncentrovali predovšetkým v troch oblastiach –
v Bratislave a okolí, v Hauerlande (okolie Prievidze)
a na Spiši. Rusíni žili najmä na severovýchodnom
Slovensku, čiže zasahovali aj do Spišskej župy. Cigáni
(Rómovia) obývali predovšetkým východné Slovensko,
ale i časti stredného a západného Slovenska. Židia žili
rozptýlene po celom Slovensku, predovšetkým však
v mestských sídlach. V mestách sa koncentrovala
tiež značná časť Maďarov, v menšej miere Nemcov.
K najväčšiemu odporu k ČSR dochádzalo najmä
v oblastiach obývaných obyvateľmi, ktorí neboli
slovenskej (československej), alebo rusínskej
národnosti. Išlo teda o oblasti južného Slovenska,
Bratislavy a okolia, tzv. Hauerlandu a nami sledovanej
oblasti Spiša.

4. Socioekonomická štruktúra
Spiša a Slovenska
Pre hlbšie pochopenie súvislostí je nutné poznať nielen
národnostnú, ale aj socioekonomickú štruktúru Spiša.
V roku 1919 sa zamestnanie obyvateľstva nezisťovalo, preto si musíme vystačiť s porovnaním výsledkov
sčítaní z rokov 1910 a 1921. Existujú dva spôsoby ako
sledovať socioekonomickú štruktúru – všímať si osobitne počet obyvateľov v určitom zamestnaní činných
a osobitne na zamestnaní závislých, alebo pracovať so
súčtom týchto dvoch veličín. Podľa nášho názoru je
najmä kvôli prehľadnosti vhodnejšia druhá možnosť
a síce sledovať počet obyvateľov v zamestnaní činných
a závislých dohromady.
V nasledovných tabuľkách 5 a 6 môžeme vidieť,
aká bola skladba obyvateľstva Spiša a Slovenska podľa
zamestnania podľa sčítaní obyvateľstva v rokoch 1910

Tab. 5: Zamestnania obyvateľov Spiša a Slovenska podľa sčítania v roku 1910
Employment of the population in Spiš and Slovakia by employment sector according to the census in 1910
Počet osôb v povolaní činných a na ňom závislých v roku 1910
Number of people working in and depend on work in the given sector in 1910
Spiš
Povolanie / Profession

Abs.

Slovensko / Slovakia
%

Abs.

%

Poľnohospodárstvo / Agriculture

74 167

45,2

749 300

60,8

Priemysel / Industry

39 812

24,2

217 200

17,6

Baníctvo a hutníctvo / Mining and metallurgy

11 861

7,2

11 700

0,9

Doprava / Transportation

7 255

4,4

28 300

2,3

Verejná služba / Public service

6 420

3,9

35 000

2,8

Nádenníci / Day labourers

5 559

3,4

35 700

2,9

Obchod a úver / Business and credit

4 396

2,7

34 300

2,8

Služobníctvo / Servants

3 902

2,4

57 000

4,6

Ostatné odvetvia prvovýroby
Other primary production sectors

2 649

1,6

–

–

Armáda / Army

1 321

0,8

22 800

1,9

Ďalšie neznáme povolania
Other unidentified occupation

6 917

4,2

40 300

3,3

164 259

100,0

1 231 600

100,0

Spolu / Total

Zdroj / Source: A Magyar Szent Korona Országainak 1910, 1913, s. 507; Statistická příručka republiky Československé, 19252).
2) Tieto údaje zahŕňajú len v povolaní činné osoby. Výsledky za v povolaní činné osoby a na povolaní závislé osoby dohromady sa nám nepodarilo zistiť.
Percentuálny podiel v povolaní činných osôb a všetkých osôb dohromady sa však príliš neodlišoval.
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a 1921. Uvádzame dve tabuľky, pretože sčítanie z roku
1921 malo o niečo odlišnú kategorizáciu povolaní.
Z tabuliek je zrejmé, že medzi rokmi 1910 a 1921
nedošlo k výraznejším zmenám v rámci socioekonomickej štruktúry Spišskej župy. K určitým menším
zmenám mohlo dôjsť kvôli rozptýleniu rubriky „Služobníctvo“ z roku 1910 medzi jednotlivé zamestnanecké triedy v roku 1921. V roku 1921 absentovala
rubrika „Ostatné odvetvia prvovýroby“, ktorej niekdajší
príslušníci boli zaradení predovšetkým do triedy „Iné
povolania“. Vyšší nárast zaznamenali iba obchod a peňažníctvo (tu mohol byť nárast spôsobený odlišnou
špecifikáciou), doprava a vojsko.
Rovnako ako v regiónoch, ani v rámci Slovenska
nedošlo medzi sčítaniami v roku 1910 a v roku 1921
k výraznejším zmenám v rámci socioekonomickej
štruktúry. Bolo to dané tým, že na socioekonomickú
štruktúru nemali štátoprávne zmeny taký vplyv, ako

na národnostnú štruktúru pri ktorej, ako sme mohli
vidieť, došlo k oveľa výraznejším zmenám.
Oproti celoslovenským výsledkom sčítaní bol Spiš
regiónom s vyšším zastúpením priemyslu a nižším
zastúpením poľnohospodárstva. Slovensko ako
celok bolo totiž predovšetkým agrárnou krajinou
s niekoľkými priemyselnými oblasťami, medzi ktoré
patril práve Spiš. Charakter socioekonomickej štruktúry Slovenska a jeho jednotlivých regiónov vyplýval
z dlhodobého historického vývoja v spojitosti s prírodnými podmienkami Slovenska a jeho konkrétnych oblastí. Priemysel sa koncentroval na hlavných
komunikačných ťahoch, čo bolo ešte znásobené výstavbou hlavnej dopravnej tepny Slovenska – košicko-bohumínskej železnice. Táto trať prechádzala
práve cez Spiš. Na Spiši okrem toho koncentrácia
priemyslu súvisela s baníctvom a hutníctvom, ktoré
boli zasa spojené s rudným bohatstvom tamojších

Tab. 6: Zamestnania obyvateľov Spiša a Slovenska podľa sčítania v roku 1921
Employment of the population in Spiš and Slovakia by employment sector according to the census in 1921
Počet osôb v povolaní činných a na ňom závislých v roku 1921
Number of people working in and depend on work in the given sector in 1921
Spiš
Povolanie / Profession

Slovensko / Slovakia

Abs.

%

Roľníctvo, lesníctvo a rybárstvo
Farming, forestry and fishing

74 609

45,8

1 818 848

60,6

Priemysel a živnosti (v rámci toho zahrnuté
aj baníctvo a hutníctvo) / Industry and trade
(including mining and metallurgy)

45 776

28,1

530 192

17,7

Obchod a peňažníctvo
Business and finance

11 861

4,3

124 153

4,1

Doprava
Transportation

6 970

4,9

106 485

3,5

Štátna a iná verejná služba, voľné povolania
State and other public service, free professions

8 041

4,0

105 174

3,5

Vojsko / Army

6 537

1,9

42 833

1,4

Samostatne vykonávané domáce služby
a nádenné práce striedavého druhu
Independently performed domestic services and
alternating kinds of occasional work

3 103

2,0

47 051

1,6

Iné povolania, osoby bez povolania
a neoznačeného povolania / Other professions,
non-occupational and unlabelled professions

14 623

9,0

226 134

7,5

162 941

100,0

3 008 870

100,0

Spolu / Total

Abs.

Zdroj / Source: Sčítanie ľudu v Republike československej zo dňa 15. februára 1921. 2. diel, 1925, s. 6–42, s. 48–50.
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pohorí. Dôležitou zložkou spišského priemyslu bol
aj drevospracujúci priemysel. Toto odvetvie sa v župe rozmáhalo vďaka tomu, že až 41 % územia Spiša
pokrývali lesy, čo región radilo k najviac zalesneným
oblastiam Slovenska (Němcová, 1977: 96). Napriek
početnej skupine spišského obyvateľstva zamestnaného v priemysle, však značná časť Spišiakov pracovala
v poľnohospodárstve. To, čo platilo pre priemysel,
platilo aj pre odvetvie dopravy, ktoré bolo viazané
tiež predovšetkým na železnicu. Odvetvia obchodu
a verejnej služby sa zasa koncentrovali predovšetkým
vo väčších sídlach. Treba ešte poznamenať, že Spiš
bol v rámci Slovenska oblasťou s najviac rozvinutým
turistickým ruchom. Bolo to dané tým, že na území
župy ležali Vysoké Tatry, Slovenský raj, množstvo
kúpeľov a historických pamiatok. V žiadnej župe na
území Slovenska sa nekoncentrovalo toľko prírodných

a kultúrnych zaujímavostí ako práve na Spiši. Môžeme teda zhrnúť, že špecifickosť Spiša v porovnaní
s väčšinou žúp a celoslovenským priemerom spočívala
vo vyššom počte priemyselných podnikov, prítomnosťou košicko-bohumínskej železnice a pomerne
dobre rozvinutom turistickom ruchu.
Z hľadiska socioekonomickej štruktúry boli regióny Slovenska heterogénne vo väčšej či menšej miere.
Spiš patril k regiónom, ktoré boli z hľadiska socioekonomickej štruktúry vnútorne značne diferencované. Preto sa bližšie pozrieme na socioekonomickú
štruktúru jednotlivých slúžnovských okresov Spišskej
župy. Kvôli prehľadnosti budeme sledovať len podiel
poľnohospodárskej a priemyselnej výroby. Všímať si
budeme len výsledky sčítania z roku 1910, keďže ako
sme mohli vidieť vyššie, zmeny medzi rokmi 1910
a 1921 neboli veľké.

Tab. 7: Zamestnania obyvateľov jednotlivých slúžnovských okresov Spišskej župy s dôrazom
na poľnohospodárstvo, priemysel, baníctvo a hutníctvo podľa sčítania v roku 1910
Employment of the population in the districts in Spiš focusing on agriculture, industry, mining and metallurgy
according to the census in 1910
Odvetvie / Sector
Poľnohospodárstvo
Agriculture

Priemysel
Industry

Baníctvo a hutníctvo
Mining and metallurgy

Okres / District

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

Gelnica

4 906

20,9

6 584

28,1

6 644

28,3

Spišská Nová Ves

7 414

20,0

5 342

19,5

4 922

18,0

Spišské Podhradie

8 871

40,3

8 462

38,4

–

–

11 026

52,9

5 678

27,2

–

–

8 126

49,4

2 831

17,2

–

–

13 534

49,0

7 754

28,1

–

–

Stará Ľubovňa

1 635

74,6

2 159

12,8

–

–

Spišská Stará Ves

7 595

80,0

1 002

10,5

–

–

Spišská Sobota
Levoča
Kežmarok

Zdroj / Source: A Magyar Szent Korona Országainak 1910, 1913, s. 494, 506; A Magyar Szent Korona Országainak 1910, 1913, s. 498–506.

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že socioekonomická štruktúra bola vnútri Spišskej župy značne diferencovaná. Najväčší kontrast bol medzi jej severnými a južnými časťami. Kým severné okresy Spišská
Stará Ves a Stará Ľubovňa boli zamerané vyslovene
agrárne, južné okresy Gelnica a Spišská Nová Ves
boli najmä priemyselnými oblasťami (čo zahŕňalo aj
baníctvo a hutníctvo). Predovšetkým okres Gelni-

ca bol výsostne priemyselnou oblasťou. Vyše jedna
tretina spišského priemyslu sa koncentrovala práve
tam (Sčítanie ľudu v Republike československej zo dňa
15. februára 1921. 2. diel, 1925: 11–12). Čo sa týka
baníctva a hutníctva, toto odvetvie sa sústreďovalo
prakticky len v dvoch vyššie spomenutých okresoch.
Ostatné okresy Spiša mali viac-menej zmiešaný
priemyselno-agrárny charakter. Určité disproporcie
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boli aj v rámci ďalších povolaní. Pomerne vysoký
počet obyvateľov spojených s verejnou službou obýval
okres Levoča – bolo to až 1 271 (7,73 %) osôb. Súviselo to s tým, že v Levoči ako sídle župy sa koncentrovali úradníci verejnej správy. Pomerne veľa osôb
pracovalo v tomto odvetví aj v okrese Kežmarok. Išlo
o 1 243 (4,50 %) osôb. Naproti tomu v okrese Spišská Stará Ves bolo s verejnou službou spojených 244
(2,57 %) obyvateľov a v okrese Gelnici 568 (2,42 %)
obyvateľov. V doprave pracovalo najviac obyvateľov
v okresoch Spišská Nová Ves (3 496 (12,76 %) ľudí)
a Spišská Sobota (801 (3,84 %) osôb), čo súviselo s tým,
že cez spomínané okresy viedla košicko-bohumínska
železnica a Poprad a Spišská Nová Ves boli dôležitými železničnými uzlami. Na opačnom póle stál okres
Spišská Stará Ves s 54 (0,57 %) osobami pracujúcimi
v tomto odvetví. Za zmienku stojí ešte pomerne vysoký počet obyvateľov zamestnaných v odvetví „Obchod a úver“ v okresoch Spišská Sobota (482 (2,31 %)
obyvateľov) a najmä Kežmarok (1 281 (4,65 %) osôb),
čo bolo spôsobené predovšetkým turistickým ruchom v tejto oblasti spojeným s Vysokými Tatrami.
Najmenej obyvateľov aktívnych v tomto odvetví bolo
opäť v okresoch Spišská Stará Ves a Stará Ľubovňa
(A Magyar Szent Korona Országainak 1910, 1913:
494–506).

5. Národnosti Spiša a Slovenska
a ich zamestnanie
K našej téme by bolo veľmi prínosné všímať si národnosti v kombinácii so zamestnaním. Publikované

výsledky sčítaní z roku 1910 a 1919 takéto údaje neobsahujú. Vďaka sčítaniu z roku 1921 však túto problematiku môžeme sledovať, čo nám umožní lepšie
pochopiť spoločensko-politické súvislosti po prvej
svetovej vojne v Spišskej župe. Ako určitý problém sa
môže javiť, že zamestnanie v kombinácii s národnosťou
bolo publikované len k niektorým slovenským okresom a to predovšetkým k tým, kde žilo národnostne
zmiešané obyvateľstvo. V rámci Spišskej župy sa to
týkalo štyroch okresov z ôsmych – okresov Kežmarok,
Stará Ľubovňa, Spišská Sobota a Gelnica. Okrem toho
boli k tejto otázke publikované výsledky z vybraných
slovenských miest. Zo Spiša išlo o Spišskú Novú Ves.
V nasledovných tabuľkách môžeme vidieť, v akých
zamestnaniach pracovali jednotlivé národnosti
v spomínaných okresoch a meste.
Napriek tomu, že údaje o zamestnaniach jednotlivých národností máme len k štyrom okresom a jednému mestu Spiša, na ich základe si aj tak môžeme urobiť
pomerne plastický obraz o tom, ktorým povolaniam
sa tá ktorá národnosť najviac venovala. Z tabuliek je
zrejmé, že obyvatelia československej národnosti sa zaoberali predovšetkým poľnohospodárstvom. Ešte vyšší
podiel v tomto odvetví zaznamenala rusínska (ruská)
národnosť. V najsevernejších okresoch bol podiel v poľnohospodárstve týchto dvoch národností najvyšší. Výnimkou bol priemyselný gelnický okres, kde obyvatelia
slovenskej a rusínskej národnosti pracovali najmä v priemysle. Zaujímavý je pohľad na zamestnanie spišských
Nemcov. V severnejších okresoch sa príslušníci nemeckej národnosti venovali najmä poľnohospodárstvu

Tab. 8: Národnosť v kombinácii so zamestnaním v okrese Kežmarok podľa sčítania z roku 1921
Nationality and employment in Kežmarok District according to the census in 1921
Národnosť a percentuálny podiel v rámci národnosti v danom odvetví
Number and percentage of people of the given nationality working in the given sector
Československá
Czechoslovak

Nemecká
German

Židovská
Jewish

Rusínska
Ruthenian

Povolanie / Profession

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

Poľnohospodárstvo
Agriculture

7 163

61,3

6 004

48,4

23

2,1

536

88,9

Priemysel a živnosti
Industry and trade

1 987

17,0

3 300

26,6

232

21,1

–

–

Verejná služba
Public services

490

4,2

669

5,4

39

4,1

–

–

Obchod a peňažníctvo
Business and finance

234

2,0

651

5,2

658

59,7

–

–

Zdroj / Source: Sčítanie ľudu v Republike československej zo dňa 15. februára 1921. 2. diel, 1925, s. 372–373.
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(i keď v menšej miere ako Slováci a Rusíni). V južnejšie
položenom okrese Spišská Sobota však Nemci pracovali predovšetkým v priemysle a až na druhom mieste
bolo u nich poľnohospodárstvo. Podobne tomu bolo
aj v okrese Gelnica. Maďarská národnosť sa sledovala
len v dvoch zo štyroch spišských okresov, preto nie je
možné u nej vyvodiť všeobecnejšie závery. Treba snáď
len podotknúť, že v oboch okresoch boli obyvatelia
maďarskej národnosti zamestnaní najmä v priemysle
a živnostiach. Židovská národnosť bola v sledovaných
okresoch spätá s priemyslom (zahŕňajúcom živnosti)

a obchodom a peňažníctvom. Čo sa týka národnostného zloženia úradníctva verejnej správy, dominovali
v ňom príslušníci československej národnosti. Nedá
sa síce celkom presne zistiť, koľkí z nich boli Česi, ale
je isté, že boli v nezanedbateľnom počte. Početne sa
československej národnosti na úradníckych postoch
takmer vyrovnávali obyvatelia nemeckej národnosti.
Ďaleko menej početní boli úradníci maďarskej a židovskej národnosti. Zaujímavé je, že ako úradníci
verejnej správy pracovali aj cudzí štátni príslušníci.
Jednalo sa pravdepodobne o osoby dlhodobo žijúce

Tab. 9: Národnosť v kombinácii so zamestnaním v okrese Stará Ľubovňa podľa sčítania z roku 1921
Nationality and employment in Stará Ľubovňa District according to the census in 1921
Národnosť a percentuálny podiel v rámci národnosti v danom odvetví
Number and percentage of people of the given nationality working in the given sector
Československá
Czechoslovak

Nemecká
German

Židovská
Jewish

Rusínska
Ruthenian

Povolanie / Profession

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

Poľnohospodárstvo
Agriculture

7 179

75,9

1 583

54,6

–

–

3 191

Priemysel a živnosti
Industry and trade

1 047

11,1

600

20,7

37

18,5

–

–

Verejná služba
Public services

250

2,6

115

4,0

13

6,5

–

–

Obchod a peňažníctvo
Business and finance

154

1,6

230

7,9

128

64,0

–

–

%
93,6

Zdroj / Source: Sčítanie ľudu v Republike československej zo dňa 15. februára 1921. 2. diel, 1925, s. 373–374.

Tab. 10: Národnosť v kombinácii so zamestnaním v okrese Spišská Sobota podľa sčítania z roku 1921
Nationality and employment in Spišská Sobota District according to the census in 1921
Národnosť a percentuálny podiel v rámci národnosti v danom odvetví
Number and percentage of people of the given nationality working in the given sector
Československá
Czechoslovak

Nemecká
German

Židovská
Jewish

Maďarská
Hungarian

Povolanie / Profession

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

Poľnohospodárstvo
Agriculture

8 375

57,3

1 542

29,0

–

–

61

9,9

Priemysel a živnosti
Industry and trade

3 140

21,5

2 018

37,9

66

28,8

152

24,8

Verejná služba
Public services

485

3,3

403

7,6

23

10,0

97

15,8

Obchod a peňažníctvo
Business and finance

269

1,8

479

9,0

118

51,5

61

9,9

Iné povolania, osoby bez
povolania a neoznačeného
povolania
Other professions,
non-occupational and
unlabelled professions

–

–

–

–

147

23,9

–

–

Zdroj / Source: Sčítanie ľudu v Republike československej zo dňa 15. februára 1921. 2. diel, 1925, s. 378–379.
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na Spiši, ktoré mali problémy s vybavovaním si československého občianstva a ich nadriadení k nim boli
natoľko zhovievaví, že ich ponechali v službe, kým si
občianstvo nevybavia.
Osobitne sa treba venovať zamestnaniam národností
v Spišskej Novej Vsi. V meste totiž povolanie obyvateľstva ovplyvňujú iné faktory ako v okrese, v ktorom
bývajú zahrnuté početné vidiecke sídla. Navyše Spišská
Nová Ves bola železničným uzlom, čo malo podstatný

vplyv na zamestnanie obyvateľstva. Práve preto značná časť Nemcov, ako aj obyvateľov československej
národnosti, pracovala v doprave. V rámci maďarskej
národnosti v doprave pracovalo dokonca najviac osôb
– až 326 (29,94 %). Najviac obyvateľov československej
i nemeckej národnosti pracovalo v priemysle. Značný
podiel v tomto odvetví zaznamenala aj maďarská národnosť. Priemysel a živnosti spolu s obchodom boli
zasa tradičnou doménou obyvateľov židovskej národ-

Tab. 11: Národnosť v kombinácii so zamestnaním v okrese Gelnica podľa sčítania z roku 1921
Nationality and employment in Gelnica District according to the census in 1921
Národnosť a percentuálny podiel v rámci národnosti v danom odvetví
Number and percentage of people of the given nationality working in the given sector
Československá
Czechoslovak
Povolanie / Profession

Abs.

%

Poľnohospodárstvo
Agriculture

3 522

23,5

Priemysel a živnosti
(zahŕňa aj baníctvo
a hutníctvo) / Industry
and trade (including
mining and metallurgy)

8 263

Verejná služba
Public services
Obchod a peňažníctvo
Business and finance

Nemecká
German
Abs.

Maďarská
Hungarian

Rusínska
Ruthenian

%

Abs.

%

Abs.

%

1 364

14,0

110

5,9

284

43,9

55,2

5 517

56,7

1 181

63,0

256

39,6

278

1,9

334

3,4

123

6,6

28

4,3

273

1,8

539

5,5

136

7,3

–

–

Zdroj / Source: Sčítanie ľudu v Republike československej zo dňa 15. februára 1921. 2. diel, 1925, s. 382–383.

Tab. 12: Národnosť v kombinácii so zamestnaním v meste Spišská Nová Ves podľa sčítania z roku 1921
Nationality and employment in the town Spišská Nová Ves according to the census in 1921
Národnosť a percentuálny podiel v rámci národnosti v danom odvetví
Number and percentage of people of the given nationality working in the given sector
Československá
Czechoslovak
Povolanie / Profession
Poľnohospodárstvo
Agriculture

Abs.

%

Nemecká
German
Abs.

Maďarská
Hungarian

Židovská
Jewish

%

Abs.

%

Abs.

%

801

10,9

40

2,4

31

2,9

14

4,3

2 494

34,0

486

28,8

236

21,7

10

30,7

Verejná služba
Public services

372

5,0

148

8,8

137

12,6

15

4,6

Obchod a peňažníctvo
Business and finance

224

3,0

217

12,9

137

12,6

137

42,0

1 718

23,4

412

24,4

326

29,9

18

5,5

Priemysel a živnosti
(zahŕňa aj baníctvo
a hutníctvo) / Industry
and trade (including
mining and metallurgy)

Doprava
Transportation

Zdroj / Source: Sčítanie ľudu v Republike československej zo dňa 15. februára 1921. 2. diel, 1925, s. 338–339.
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pozornosť na to, aké zamestnania mali jednotlivé
národnosti v rámci celého Slovenska.
V porovnaní s vyššie uvedenými dátami vybraných
spišských okresov je zrejmé, že podiel na zamestnaniach
jednotlivých národností sa vo väčšine prípadov značne
líšil i keď v niektorých prípadoch môžeme pozorovať
podobné tendencie.

nosti. Pomerne vysoký podiel u všetkých národností
zaznamenala verejná služba – u maďarskej národnosti
to bolo vyše 12 %. Spišská Nová Ves bola teda priemyselným mestom v ktorom hralo nemenej dôležitú
úlohu odvetvie dopravy.
Aby sme vyššie uvedené poznatky zaradili do
širších súvislostí, v nasledujúcej tabuľke upriamime

Tab. 13: Národnosť v kombinácii so zamestnaním na Slovensku podľa sčítania z roku 1921
Nationality and employment in Slovakia according to the census in 1921
Národnosť a percentuálny podiel v rámci národnosti v danom odvetví
Number and percentage of people of the given nationality working in the given sector
Československá
Czechoslovak
Povolanie / Profession

Nemecká
German

Maďarská
Hungarian

Židovská
Jewish

Rusínska
Ruthenian

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

1 275 003

63,3

47 154

33,7

398 028

62,5

7 616

10,8

76 666

89,5

343 486

17,0

46 846

33,5

102 717

16,1

15 401

21,8

2 505

2,9

Verejná služba
Public services

60 869

3,0

6 209

4,4

28 312

4,4

4 774

6,8

1 847

2,2

Obchod a peňažníctvo
Business and finance

52 098

2,6

10 027

3,8

23 888

3,8

33 920

48,1

–

–

Doprava
Transportation

80 892

4,0

4 417

2,7

16 900

2,7

1 034

1,5

–

–

Poľnohospodárstvo
Agriculture
Priemysel a živnosti
(zahŕňa aj baníctvo
a hutníctvo) / Industry and
trade (including mining and
metallurgy)

Zdroj / Source: Sčítanie ľudu v Republike československej zo dňa 15. februára 1921. 2. diel, 1925, s. 178–197.

Záver
Záverom môžeme konštatovať, že Spišská župa bola
z národnostného hľadiska výrazne diferencovanou
oblasťou. V rámci Slovenska však nešlo o výnimočný jav. Slovensko, ako celok, bolo tiež nacionálne
heterogénnym územím. Na Slovensku však boli
aj národnostne homogénne oblasti, ako bol napríklad
so Spišom susediaci Liptov. Špecifikom Spiša oproti
iným severným slovenským župám bolo to, že na
rozdiel od iných oblastí s prevažujúcim slovenským
a rusínskym obyvateľstvom sa na Spiši nachádzala
mnohopočetná komunita Nemcov. Mnohí príslušníci
nemeckej národnosti vyjadrovali zamietavý postoj
k ČSR, zatiaľ čo spomedzi príslušníkov slovenskej
a rusínskej národnosti stálo proti ČSR oveľa menej osôb. Čo sa týka socioekonomickej štruktúry,
aj v tomto smere bola Spišská župa pomerne heterogénna. Heterogénna socioekonomická štruk-

túra Spišskej župy, v ktorej mal výrazný podiel priemysel a nezanedbateľnou zložkou bolo odvetvie
dopravy, mala podstatný vplyv na charakter a rozmer sociálnych nepokojov narúšajúcich etablovanie československej moci v oblasti v rokoch 1918
a 1919. Okrem týchto zistení sme pri analýze sčítaní obyvateľstva prišli tiež na to, že Spišská župa bola
značne diferencovaná vnútorne z národnostného
i socioekonomického hľadiska. Nachádzali sa v nej
oblasti, v ktorých boli výrazne dominantní Slováci,
ale aj oblasti prevažne obývané Nemcami (najmä
okolie Kežmarku a Gelnice), či Rusínmi (okolie Starej
Ľubovne, či Levočské vrchy). Čo sa týka socioekonomického hľadiska, Spišská župa zahŕňala oblasti,
ktoré boli veľmi chudobné a tým pádom mimoriadne
zasiahnuté vysťahovalectvom ako boli okresy Spišská
Stará Ves a Stará Ľubovňa, ale aj relatívne bohatšie
akým bol napríklad okres Spišská Sobota. Okrem

115

2017

ČLÁNKY

59 (2)

toho boli na Spiši územia, ktoré mali z nacionálneho
i socioekonomického hľadiska zmiešaný charakter.
Všetky uvedené skutočnosti vo výraznej miere

determinovali vývoj oblasti po vzniku ČSR, proces
etablovania československej moci a podporu, či odpor
miestneho obyvateľstva voči novému štátu.
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SUMMARY
The paper examines the development of the national and socio-economic structure in Spiš region
and in Slovakia in the early 20th century drawing
on the published results of the population census
in the years 1910, 1919 and 1921. First, to illustrate the
social situation in the early 20th century, the author
looks at the literacy rate, degree of urbanisation, and
the religious structure of Spiš and Slovakia. Problems
arising from working with these population censuses
are analysed. The author examines the nationality
structure of Spiš and Slovakia and dicusses the many
int the size and share of nationalities int that region
and in the country. The author also looks at the po-

pulation in Spiš and Slovakia from the perspective
of employment, and more closely examines the employment of the population in individual districts
in Spiš to reveal the region’s social heterogenity.
The author observes which employment sectors
the people of the different nationalities prevailingly
worked in, and finds that, compared to Slovakia as a whole
Spiš was extremely heterogeneous both socio-economically and in terms of nationality. An analysis
of demographic factors can help provide a deeper
understanding of the social changes that took place
in the early 20th century and impacted further
development in Slovakia and its regions.
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The Roma Population in Slovakia and the Cohort Fertility of Roma
Women According to the 2011 Population and Housing Census
Abstract
Romanies in Slovakia are in many ways specific populations. Owing to their ethnicity and especially a degree
of isolation from the majority, it is still possible to identify many differences in reproductive behaviour
in the Roma population. Probably the one mentioned most is the fertility of Roma women. The paper analyses
fertility from a cohort perspective in the population of women of Roma nationality based on data from the 2011
Population and Housing Census. It focuses on the development of cohort fertility, women by parity, and parity
progression ratios. The paper also points to possible differences in the cohort fertility of Roma women by marital
status, educational attainment, economic activity, and place of residence.
Keywords: Roma women, cohort fertility, 2011 Population and Housing Census,
marital status, education, economic activity, Slovakia

ÚVOD
Etnická štruktúra Slovenska je výsledkom dlhodobého
historického vývoja. Jej súčasťou je síce už niekoľko
storočí aj rómska menšina, no tá po mnohých stránkach zaujíma špecifické postavenie. Vďaka inoetnickému pôvodu, odlišnému spôsobu života a životnej
úrovni, rozdielnym normatívnym a hodnotovým rámcom v určitých oblastiach a najmä značnej dávke izo-

Demografie, 2017, 59: 118–131

lácie (dobrovoľnej i vynútenej) si Rómovia zachovali
viaceré špecifické črty správania v rôznych oblastiach.
Jednou z nich je aj charakter reprodukcie. Najčastejšie
je pritom vo vedeckých kruhoch (pozri napr. Vaňo,
2001; Vaňo – Haviarová, 2002; Vaňo – Mészáros, 2004;
Pukačová – Mládek, 2014; Šprocha,2014), ako aj laickej verejnosti reflektovaná plodnosť rómskych žien.
Hlavná pozornosť je pritom venovaná predovšetkým

1) P
 ríspevok je čiastkovým výstupom z projektu VEGA 2/0057/17 Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku.
2) Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Šancová 56, 811 05 Bratislava a Výskumné demografické centrum pri
INFOSTATe, Leškova 16. Kontakt: branislav.sprocha@gmail.com.
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komparácií intenzity a časovania tohto procesu s celou
populáciou Slovenska. Parciálne výskumy potvrdzujú,
že naďalej zotrváva celkovo vyššia intenzita rodenia
detí u osôb rómskeho pôvodu, no existujú aj značné
rozdiely v časovaní a legitimite plodnosti (pozri Pukačová – Mládek, 2014; Šprocha, 2014). Zmeny reprodukčného správania, ktorými Slovensko v poslednom
štvrťstoročí prechádza, viaceré z týchto diferencií sa
ešte navonok zvýraznili a zvýrazňujú. Práve tieto odlišnosti v spojitosti s obavami z budúceho populačného
vývoja a viacerými, do určitej miery objektívne alebo
naopak stereotypne pripisovanými negatívnymi vlastnosťami (cielená dobrovoľná nezamestnanosť, využívanie až zneužívanie sociálneho systému a nástrojov
rodinnej politiky, kriminalita a pod.) sú majoritnou
populáciou vnímané veľmi citlivo. Do okruhu tém, ku
ktorým je zaujímaný výsostne negatívny postoj, patrí
aj problematika plodnosti rómskych žien. Ten často
pramení z nekritickej generalizácie parciálnych údajov
pochádzajúcich zo špecifických segregovaných osád, čo
bez znalostí vývojových zmien a diferenčných rozdielov existujúcich práve v rámci celej rómskej populácie
(pozri napr. Šprocha, 2011) môže viesť k zavádzajúcim
až nelogickým záverom najmä z pohľadu budúceho
početného postavenia rómskej menšiny na Slovensku.
Práve hlbšie poznanie procesu plodnosti a jeho vývojových zmien umožňuje lepšie pochopiť nielen
súčasný charakter reprodukčného správanie rómskej populácie, ale pripravuje predpoklady aj pre vedecky podložený predpoklad o jej budúcom vývoji.
Na druhej strane je potrebné tiež pripomenúť, že vzhľadom na nezanedbateľnú početnosť (pozri Základná
charakteristika osôb rómskej národnosti), mladú vekovú štruktúru je možné očakávať zvyšujúci sa vplyv
rómskej populácie nielen na charakter reprodukčného
správania Slovenska, ale aj na ďalšie oblasti fungovania slovenskej spoločnosti. Veľmi dobre to môžeme
už dnes pozorovať na príklade niektorých regiónov
s vyšším zastúpením Rómov (pozri Šprocha –Vaňo
– Bleha, 2013). Aj z tohto dôvodu sú tieto poznatky
veľmi dôležité pre komplexné pochopenie možného

populačného vývoja, a to nielen na celorepublikovej
ale ešte viac na regionálnej úrovni.
Hlavným cieľom príspevku je analýza realizovanej
plodnosti žien rómskej národnosti na Slovensku prostredníctvom výsledkov posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 (ďalej SODB 2011). Keďže
sme k dispozícii mali primárne údaje poskytnuté Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ďalej ŠÚ SR)
bolo možné analyzovať nielen intenzitu plodnosti
a jej prípadné medzigeneračné zmeny, ale aj štruktúru
žien podľa počtu narodených detí (parity), konštruovať pravdepodobnosti zväčšenia rodiny, a to všetko
v porovnaní s celou nerómskou populáciou Slovenska
(populácia SR bez osôb hlásiacich sa k rómskej národnosti). Okrem toho sme sa zamerali na analýzu
možných rozdielov v kohortnej plodnosti v spojitosti s vybranými populačnými štruktúrami. Išlo najmä
o rodinný stav, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, ekonomickú aktivitu. Analyzovaná tiež bola plodnosť rómskych žien podľa miesta bydliska. Diferenčné kategórie
tvorila dichotómia mesto–vidiek, veľkostné skupiny
obcí a oblasti Slovenska (NUTS 2).

Základná charakteristika osôb
rómskej národnosti
Podľa výsledkov SODB 2011 sa k rómskej národnosti
na Slovensku dobrovoľne prihlásilo celkovo 105 738
osôb, čo predstavuje približne 2 % z celkového počtu
obyvateľov. Po maďarskej národnosti (458,5 tis.) sú
tak Rómovia druhou najpočetnejšou národnostnou
menšinou Slovenska.3) V porovnaní s predchádzajúcim
sčítaním počet osôb deklarujúcich rómsku národnosť
vzrástol o takmer 16 tisíc.4)
Z pohľadu priestorového rozmiestnenia sa potvrdili značné regionálne rozdiely, keď najväčšie koncentrácie Rómov nachádzame na východnom Slovensku
s výnimkou jeho severovýchodných okresov. V dvoch
okresoch (Kežmarok a Sabinov) dokonca podiel osôb
rómskej národnosti prekročil hranicu 10 % a v ďalších 12 (z celkového počtu 79 okresov) sa pohyboval

3) P
 odľa údajov najnovšieho Atlasu rómskych komunít 2013 by počet Rómov na Slovensku mohol výrazne prekračovať hranicu 400 tis.
osôb (dostupné z www.minv.sk/?atlas_2013&subor=203148).
4) Počet osôb, ktoré v SODB 2011 neodpovedali na otázku o národnosti dosiahol takmer 382,5 tis., čo predstavuje približne 7 %
z celej populácie Slovenska.
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na úrovni 5–10 % (s výnimkou Rimavskej Soboty
a Rožňavy všetky v Prešovskom a Košickom kraji). Veľmi nízke zastúpenie osôb rómskej národnosti
naopak dlhodobo dosahujú na západe a v prevažnej
časti stredného Slovenska. Celkovo v 45 okresoch ich
zastúpenie neprekračovalo ani 1 %.
Podrobnejšia analýza miesta bydliska tiež prezradila, že takmer 30 % Rómov malo trvalé bydlisko
v obciach s počtom obyvateľov 2 000–4 999 a ďalších
28 % v obciach z kategórie 500–1 999 obyvateľmi.
Celkovo v sídlach do 5 000 obyvateľov žili takmer dve
tretiny osôb rómskej národnosti, kým v celej populácii Slovenska to bolo len približne 45 %. Súčasne tiež
platí, že Rómovia len v malej miere obývajú najmenšie obce (do 200 obyvateľov) a tiež len malé percento
z nich sa sčítalo v najväčších mestách (s viac ako 50 tis.
obyvateľmi). V súvislosti s uvedenými zisteniami
potom neprekvapí, že v mestskom prostredí sa sčítala
len niečo viac ako tretina osôb hlásiacich sa k rómskej
národnosti, pričom na Slovensku v mestách žije takmer
55 % obyvateľov. Výsledky SODB 2011 tiež ukázali, že
k rómskej národnosti sa neprihlásila ani jedna osoba
v takmer 57 % (1 662) obcí. Podiel do 1 % (602) dosahovala približne každá piata obec a v rozpätí 1–5 %
sa pohybovalo necelých 13 % (365) sídel. Nad túto
hranicu sa tak dostala len každá desiata obec. Zaujímavosťou je, že podľa výsledkov cenzu Slovensko už malo
celkovo 48 obcí, kde Rómovia predstavovali viac ako
štvrtinu a 17 obcí s viac ako polovičným zastúpením.
Typickou črtou rómskej populácie nielen na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách strednej a juhovýchodnej Európy je v spojitosti s odlišným reprodukčným
správaním a úmrtnostnými pomermi veľmi mladá
veková štruktúra (Kalibová, 2000). Táto skutočnosť sa
dlhodobo potvrdzuje aj u osôb hlásiacich sa k rómskej
národnosti (Kalibová, 1999 a 2000; Vaňo, 2001;Vaňo
– Haviarová, 2002; Šprocha, 2014). Inak tomu nebolo
ani v prípade SODB 2011. Kým priemerný vek celej
populácie Slovenska sa dostal na úroveň takmer 39
rokov, v prípade osôb rómskej národnosti to bolo len
približne 24 rokov. Detská zložka predstavovala niečo
viac ako 39 %, kým v celej populácii Slovenska tvorila
len približne 15 %. Na druhej strane v celoslovenskej
populácii mali vyššie zastúpenie osoby v produktív-
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nom a poproduktívnom veku. Napríklad vek 50 a viac
rokov mala v čase sčítania 2011 na Slovensku takmer
každá tretia osoba, kým u osôb rómskej národnosti to
bolo len necelých 11 %. Osoby vo veku 65 a viac rokov
tvorili na Slovensku takmer 13 %, kým u Rómov to
bolo len približne 2 %.
Skorší začiatok párového života (pozri Bačová,
1990; Kumanová – Džambazovič, 2002; Marušiaková, 1985) sa odrazil aj na štruktúre Rómov podľa
rodinného stavu v reprodukčnom veku. Kým na Slovensku vo veku 20–24 rokov bolo slobodných ešte
deväť z desiatich žien a vo veku 25–29 takmer 61 %
osôb, u Rómiek v prvom vekovom intervale to boli
len približne dve tretiny a vo veku 25–29 rokov menej
ako polovica. Podobne podľa výsledkov sčítania skoršie
do manželstva vstupovali aj rómski muži. Potvrdili to
aj hodnoty SMAM (singulate mean age at marriage),
ktoré v rómskej populácii dosiahli u mužov približne 28 rokov a u žien 27,7 roku, kým v celej populácii
Slovenska to bolo 31,2 roku pre mužov a 29,6 rokov
pre ženy. Zaujímavý je však aj vývoj v druhej polovici
reprodukčného veku a na jeho konci, keď sa ukazuje,
že trvalo slobodnými častejšie zostávajú rómski muži
(vo veku 50–54 rokov 12 %) ako rómske ženy (vo veku 50–54 rokov 10 %). Do určitej miery to môže byť
výsledkom preferencie funkčných kohabitácií, ktoré
suplujú legitímne manželské zväzky najmä v prostredí
segregovaných osád (Bačová, 1990; Dubayová, 1990;
Mládek – Širočková, 2004). Kým v mladšom veku
častejšie žili Rómovia v manželstve, v staršom veku
sa prejavuje efekt zhoršených úmrtnostných pomerov (pozri napr. Šprocha, 2014) a výrazne sa zvyšuje
podiel ovdovených. Napríklad vo veku 50–54 rokov
už približne každá ôsma Rómka bola vdovou. Vo veku 55–59 rokov to bola každá piata a vo veku 60–64
rokov každá tretia.5)
Manželstvá mužov a žien rómskeho etnika sú
vo všeobecnosti vystavené o niečo nižšiemu riziku
rozvodu (Šprocha, 2014). To predstavuje pravdepodobne jeden z hlavných dôvodov prečo podiel rozvedených osôb rómskej národnosti bol v reprodukčnom
veku a aj v staršom produktívnom veku o niečo nižší
ako celoslovenský priemer. Pre doplnenie uvádzame,
že vo veku 40–54 rokov sa podiel rozvedených žien

5) P
 re porovnanie v celej populácii Slovenska bez osôb rómskej národnosti podiel ovdovených žien dosahoval 7 % vo veku 50–54 rokov,
12 % vo veku 55–59 rokov a necelých 21 % vo veku 60–64 rokov.
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podľa výsledkov SODB 2011 pohyboval na úrovni
16–17 %, no u žien rómskej národnosti tieto osoby
predstavovali len 12–14 %.
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie, ekonomická aktivita a vo všeobecnosti postavenie Rómov na trhu práce predstavujú úzko prepojené oblasti, ktoré sú často
reflektované ako značne problematické. Iné závery
neprinieslo ani posledné sčítanie obyvateľov. Počet
a podiel osôb, ktoré v sčítaní nemali žiadne vzdelanie
bol síce už aj u Rómov pomerne nízky, no jednoznačne
hlavným problémom je skutočnosť, že drvivá väčšina osôb rómskej národnosti (a najmä žien) dosahuje
nanajvýš základné vzdelanie. Ak budeme abstrahovať
od najstarších vekových skupín, potom osem z desiatich Rómiek vo veku 45–69 rokov nezískali vyššie ako
základné vzdelanie. Len mierne lepšia situácia bola
u rómskych mužov, keďže podiel osôb so základným
vzdelaním a bez vzdelania sa pohyboval v tomto veku
na úrovni 70–75 %. Najpriaznivejšia (ak to takto môžeme označiť) je vzdelanostná štruktúra osôb rómskej
národnosti vo veku 35–44 rokov, keďže podiel mužov
so základným vzdelaním a bez vzdelania klesol na úroveň 66–68 % a u žien dosiahol 73–77 %. Ide o osoby,
ktoré svoje vzdelanostné dráhy ukončovali na konci
80. a v prvej polovici 90. rokov. Ak sa však pozrieme
na najmladšie kohorty Rómov, zistíme, že dochádza
nielen k ďalšiemu medzigeneračnému prenosu nízkeho vzdelania, ale situácia sa v porovnaní s týmito
kohortami ešte zhoršila. Vo veku 25–34 rokov váha
rómskych mužov s nanajvýš základným vzdelaním
vzrástla na 75–79 % a u žien opäť mierne prekračuje
hranicu 80 %. Len pre porovnanie dodávame, že podiel osôb so základným vzdelaním alebo bez vzdelania
v reprodukčnom veku v celej populácii Slovenska ani
v jednej vekovej skupine neprekročil hranicu 10 %.
Z pohľadu ekonomickej aktivity len malá časť
rómskych mužov (okolo 20 %) a ešte nižší podiel
rómskych žien (10–15 %) v produktívnom veku deklarovali v SODB 2011, že sú zamestnané. Naopak
väčšina z nich (muži viac ako 70–80 %; ženy 60–80 %)
bola v čase sčítania nezamestnaná. Nižšia váha neza-

mestnaných žien rómskej národnosti vo veku 16–34
rokov (50–60 %) je spojená predovšetkým so skutočnosťou, že tieto ženy boli častejšie v tomto veku
na materskej alebo rodičovskej dovolenke (približne
štvrtina až tretina vo veku 20–29 rokov) a tiež častejšie
zostávali v domácnosti v porovnaní s celoslovenskou
populáciou.

Vývoj kohortnej plodnosti
a štruktúry žien podľa parity
Výsledky sčítaní ľudu z rokov 1970 a 1980 prvýkrát umožnili analyzovať realizovanú plodnosť žien
rómskeho etnika.6) Práve tie umožnili Srbovi (1984
a 1988) poukázať na začiatok zmien v intenzite plodnosti, ktorých iniciátorkami sa stali Rómky narodené
v 40. a na začiatku 50. rokov 20. storočia (Šprocha,
2014). K uvedenému dopĺňame ešte, že v najstarších
generáciách z 20. a 30. rokov 20. storočia, v ktorých
bolo možné kohortnú plodnosť z predmetných cenzov analyzovať, sa priemerný počet detí na jednu
ženu pohyboval stabilne nad hranicou 6 detí (Šprocha, 2014). Až u žien narodených v druhej polovici
30. a na začiatku 40. rokov sa začal určitý pokles
realizovanej plodnosti, ktorý sa smerom k mladším
kohortám zrýchľoval. Ten potvrdili aj výsledky SODB
2011. Kým Rómkam narodeným v 40. rokoch sa narodilo v priemere viac ako 5 detí, ženy z druhej polovice
50. rokov mali už menej ako 4 deti. V ďalších kohortách už kohortná plodnosť tak dynamicky neklesala
preto priemerný počet detí, ktorý sa narodil jednej
žene rómskej národnosti z generácií z polovice 60.
rokov bol približne 3,5 dieťaťa. V porovnaní s celou
populáciou Slovenska bez osôb rómskej národnosti
však je táto úroveň naďalej výrazne vyššia. Okrem
toho je tiež potrebné povedať, že aj v prípade žien
nerómskej národnosti môžeme identifikovať stabilný
medzigeneračný aj keď miernejší pokles realizovanej
plodnosti. Kým ženy narodené na začiatku 40. rokov
20. storočia mali podľa výsledkov SODB 2011 približne 2,5 dieťaťa, ženy z polovice 60. rokov sa už výrazne

6) P
 rvým cenzom, v ktorom sa zisťovala otázka o počte narodených detí, bolo medzivojnové sčítanie ľudu z roku 1930. Výsledky sa však
dotýkali len vydatých žien z posledného manželstva a deklarácia cigánskej národnosti bola ponechaná na slobodnom rozhodnutí každej osoby. Preto získané výsledky sa dotýkali opäť len časti rómskej populácie. Po druhej svetovej vojne až do konca 80. rokov nebola
cigánska (ani rómska) národnosť oficiálne uznaná a príslušnosť k rómskemu etniku bola v sčítaniach 1970 a 1980 stanovovaná sčítacím
komisárom na základe vopred dohodnutých pravidiel (pozri napr. Vomáčková, 1971).
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priblížili k hranici 2 detí. Je teda zrejmé, že dynamickejší priebeh znižovania kohortnej plodnosti u žien
rómskej národnosti prispel k zmenšeniu diferencií
v realizovanej plodnosti medzi rómskymi a nerómskymi ženami na Slovensku. Kým v najstarších sledovaných kohortách tento rozdiel predstavoval takmer
3 deti, v najmladších s (takmer) ukončenou reprodukciou sa dostal na úroveň 1,5–1,6 dieťaťa na ženu.
Hlavnou príčinou výrazne vyššej konečnej plodnosti Rómiek je medzigeneračne pretrvávajúci častejší príklon k väčšej rodine. Podľa výsledkov SODB
2011 viac ako polovica žien rómskej národnosti narodených v 40. rokoch mala 5 a viac detí. V celej
populácii Slovenska (bez osôb rómskej národnosti)
však tieto ženy tvorili len 4–8 %. Vzhľadom na tak
výraznú prevahu modelu rodiny s väčším počtom
detí, zastúpenie žien rómskej národnosti s dvomi
alebo tromi deťmi, ktoré na Slovensku boli najčastejšími (65–70 %), dosahovalo v najstarších sledovaných kohortách len veľmi nízku úroveň (10–25 %).
Ako je zrejmé z grafu 2, medzigeneračne však postupne dochádzalo k poklesu podielu žien s 5 a viac
deťmi a čoraz častejšie sa Rómkam narodili 2–4 deti. V najmladších kohortách dokonca vidíme aj určitý pokles zastúpenia modelu rodiny so 4 deťmi
(na 15 %) a zvýraznenie váhy trojdetnej (20–24 %)
a čiastočne aj dvojdetnej rodiny (14–18 %). Pre po-

rovnanie v najmladších kohortách žien Slovenska
(bez Rómov) sa podiel žien s dvomi deťmi pohyboval
na úrovni 47 % a zastúpenie žien s tromi deťmi kleslo
pod hranicu 20 %. Vyšší počet detí mala len necelá
desatina žien. Zaujímavým aspektom reprodukčného
správania žien rómskej národnosti je medzigeneračne
stabilne veľmi nízka percepcia jednodetného modelu
rodiny. Úroveň jednodetnosti v kohortách 1940–1965
sa zväčša pohybovala na hladine 5–8 %, kým
v populácii Slovenska stabilne prekračovala hranicu 10 % a v kohortách z polovice 60. rokov dokonca presiahla hranicu 15 %. Podiel bezdetných žien
v oboch populáciách bol dlhodobo veľmi nízky (do
10 %), a preto ich vývoj nemal zásadnejší vplyv na
úroveň realizovanej plodnosti. Za hlavný faktor poklesu kohortnej plodnosti v populácii žien rómskej
národnosti je možné jednoznačne označiť znižovanie
podielu osôb s 5 a viac deťmi a čoraz väčší príklon
najmä k štvor- a trojdetnej a v mladších kohortách
postupne aj čiastočne k dvojdetnej rodine. Na druhej
strane naďalej platí, že v skupine žien hlásiacich sa
k rómskej národnosti majú častejšie zastúpenie ženy s vyšším počtom detí ako je dominantný model
rodiny v celoslovenskej populácii. Aj preto naďalej
úroveň realizovanej plodnosti zostáva u Rómov pomerne výrazne vyššia a vzhľadom na očakávaný vývoj generačnej plodnosti v kohortách zo 70. a prvej

Graf 1: Konečná plodnosť žien rómskej národnosti a ostatných žien Slovenska, SODB 2011
Cohort total fertility rate of Roma women and other women in Slovakia, 2011 Population Census
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Zdroj: ŠÚ SR; SODB 2011; výpočty autora.
Source: SO SR; SODB 2011; author’s computations.
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polovice 80. rokov sa na tom nič nezmení ani v najbližších rokoch.
V populáciách, v ktorých nie je plánovanie rodičovstva výraznejšie rozšírené, a teda po narodení želaného
počtu detí nedochádza k snahám o zamedzenie počatia
resp. narodenia ďalšieho, môžeme identifikovať
pomerne vysoké hodnoty pravdepodobností
zväčšenia rodiny aj u detí vyšších poradí. Celkový
počet narodených detí v takomto prípade nie je závislý
od predchádzajúcej reprodukčnej histórie ženy resp.
dvojice. Príklad takéhoto reprodukčného správania
môžeme vidieť u žien rómskej národnosti z generácií
zo začiatku 40. rokov 20. storočia. Pravdepodobnosť, že
sa žene narodí prvé až štvrté dieťa prekračovala hranicu 90 %. Len o niečo nižšiu úroveň dosahovala tiež
šanca pôrodu piateho dieťaťa žene, ktorá sa už štyrikrát
stala matkou (pozri graf 4). Postupne s každou mladšou generáciou (približne od 1944) sa pravdepodobnosť narodenia piateho aštvrtého dieťaťa znižovala. Od
kohort z konca 40. rokov začala mierne klesať aj šanca
pôrodu tretích detí. Tá u najmladších zo sledovaných
kohort dosiahla hranicu 80 %. Pravdepodobnosť narodenia štvrtého dieťaťa žene rómskej národnosti s tromi
deťmi klesla pod 70 % a v prípade piateho dieťaťa sa

od kohort z polovice 50. rokov stabilizovala na úrovni
60–65 %. Ide o zaujímavý jav, ktorý je možné pozorovať aj u ostatných žien Slovenska. Keďže ide o podmienené pravdepodobnosti, môžeme sa domnievať,
že v oboch populáciách sa postupne vyselektovala
časť žien, ktoré aj napriek transformácii reprodukčného správania naďalej inklinujú k väčším rodinám.
Sledované kohorty žien Slovenska bez osôb hlásiacich sa k rómskej národnosti predstavujú z pohľadu
priebehu pravdepodobností zväčšenia rodiny typický
príklad populácie so široko akceptovaným plánovaním
počtu narodených detí. Najvyššie šance sú dlhodobo
spojené s rodením prvých a druhých detí. Spočíva to
v snahe stať sa matkou, keďže normativita materstva
je v populácii Slovenska dlhodobo veľmi silná a na
druhej strane tiež s presadením sa dvojdetného modelu rodiny. Snaha o zamedzenie narodenia ďalšieho
dieťaťa (tretieho a ďalšieho) potom medzigeneračne
vedie k výraznému poklesu pravdepodobností.
Okrem kohort, ktoré v čase SODB 2011 už mali
ukončenú reprodukciu prípadne sa nachádzali vo
veku na konci reprodukčného obdobia, sú zaujímavé aj rozdiely v realizovanej plodnosti žien v mladšom veku. Predovšetkým sa potvrdzuje skorší začia-

1964

1962

1960

1958

1956

1954

1952

1950

1946

1944

1942

1940

Generácia / Cohort

1948

Non Roma

100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

1964

1962

1960

1958

1956

1954

1952

1950

1948

1946

1944

Podiel / Proportion %

Roma

1942

100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

1940

Podiel / Proportion %

Graf 2 a 3: Štruktúra žien rómskej národnosti a ostatných žien Slovenska podľa počtu narodených detí, SODB 2011
Parity structure of Roma women and other women in Slovakia, 2011 Population Census
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tok reprodukčných kariér žien rómskej národnosti,
pričom je zrejmé, že značná časť z nich sa matkou
nestáva v mladom veku len raz, ale v prvej polovici
reprodukčného obdobia sa im narodili aj ďalšie deti.
Napríklad vo veku 20 rokov už priemerne na jednu
ženu deklarujúcu v sčítaní 2011 rómsku národnosť pripadalo viac ako jedno dieťa, kým u ostatných
žien Slovenska sa to bolo pod hranicou 0,2 dieťaťa
na ženu. Vo veku 30 rokov už priemerný počet detí
dosiahol u Rómiek hodnotu takmer 3 detí, pričom
v celoslovenskom pohľade to bolo len približne jedno
dieťa. Skorší začiatok reprodukcie potvrdzuje aj vývoj
bezdetnosti s vekom ženy. Zaujímavým sú predovšetkým -násťročné dievčatá. Aspoň jedno dieťa v sčítaní priznala vo veku 16 rokov takmer každá desiata
Rómka a vo veku 18 rokov sa už matkou stali štyri
z desiatich. Ešte do dovŕšenia 20. roku života sa prvé
dieťa narodí polovici žien hlásiacich sa k rómskej národnosti. Pre porovnania v celej populácii Slovenska
(bez osôb rómskej národnosti) bezdetnosť klesá pod
hranicu 50 % až vo veku 29 rokov. Priemerný počet

rokov, ktoré strávi rómska žena od narodenia ako
bezdetná sa podľa výsledkov SODB 2011 pohyboval
na úrovni 21 rokov, kým celoslovenský priemer dosiahol takmer 28,5 roka.7) Podiel žien s tromi a viac
deťmi sa v populácii Slovenska len veľmi pozvoľna
zvyšuje s vekom, aby až vo veku 39–40 rokov dosiahol
20% hranicu. V prípade žien rómskej národnosti je
zrejmý už od najmladších vekových skupín príklon
k početnejšej rodine. Preto už vo veku 27–29 rokov
približne každá druhá Rómka uviedla, že sa jej narodili tri a viac detí.

Diferencie v realizovanej
plodnosti rómskych žien
Odlišnosť reprodukčného správania rómskeho obyvateľstva je predovšetkým spájaná s určitou mierou
izolácie od majoritnej nerómskej populácie a jej vývoja. Práve segregácia a s ňou spojená sociálna exklúzia
majú pravdepodobne zásadný vplyvna oneskorení
začiatku zmien v reprodukčnom správaní rómskeho

Graf 4 a 5: Pravdepodobnosti zväčšenia rodiny žien rómskej národnosti a ostatných žien Slovenska,
generácie 1940–1965, SODB 2011 | Parity progression ratios of Roma and other women in Slovakia,
cohorts 1940–1965, 2011 Population Census
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7)  Výpočet je založený na podiele bezdetných žien podľa veku do dovŕšenia 50. roku života. Ide v podstate o analógiu priemerného
veku pri sobáši (tzv. singulate mean age at marriage) konštruovaného Hajnalovou metódou. Bližšie k výpočtu pozri napr. Booth (2001),
Bongaarts – Blanc (2015).
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nomicky neaktívne a bývajúce vo Východoslovenskom
kraji. Naopak najnižšiu realizovanú plodnosť vykazovali rómske ženy žijúce v mestskom prostredí (najmä
v Bratislave), ekonomicky aktívne a bývajúce na západe
Slovenska (Šprocha, 2011). Rovnako niektoré terénne
zisťovania (napr. UNDP, 2005) umožnili tiež hodnotiť
realizovanú plodnosť v spojitosti s mierou integrácie
rómskych lokálnych spoločenstiev. Analýza týchto
údajov ukázala, že intenzita plodnosti skutočne klesala
s mierou integrácie10), pričom najvýznamnejšiu úlohu
v tomto procese zohrával príklon k menšiemu počtu
detí a len v minimálnej miere úroveň bezdetnosti.
Rómska populácie je vo všeobecnosti dlhodobo
známa voľnejším prepojením života v manželstve
a realizáciou reprodukčných zámerov. Práve regióny
obývané vyšším podielom Rómov sú typické aj vyšším

Graf 6: Plodnosť žien rómskej národnosti a ostatných
žien Slovenska vo veku 14–40 rokov, SODB 2011
Average number of children per woman among Roma
and other women in Slovakia aged 14–40 years,
2011 Population Census

Graf 7: Podiel bezdetných a žien s tromi a viac deťmi
rómskej národnosti a ostatných žien Slovenska
vo veku 14–40 rokov, SODB 2011 | Proportion of childless
women and women with 3 or more children among Roma
and other women in Slovakia aged 14–40 years, 2011
Population Census Population Census
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obyvateľstva a najmä populácie segregovaných rómskych osád. Podobne sa vyjadruje k danej problematike
aj Zdeněk Pavlík8): „Právě izolovanost malých sídelních
celků, které se nacházejí v těsné blízkosti vesnic i měst
obývaných majoritou má zásadní vliv na již zmíněnou
retardaci9) přirozeného demografického vývoje. Je až
neuvěřitelné, jak silné statusové bariéry mezi osadami
a vesnicemi (městy) existují.“
Otázkou zostáva, či existujú medzi osobami rómskej národnosti rozdiely v realizovanej plodnosti v spojitosti s niektorými „klasicky“ používanými diferenčnými znakmi ako je napr. rodinný stav, vzdelanie,
ekonomická aktivita, miesto bydliska a pod. Na rozdiely v intenzite plodnosti rómskych žien poukázali už
výsledky sčítania ľudu z roku 1980. Najvyššiu plodnosť
dosahovali Rómky žijúce vo vidieckych sídlach, eko-
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Zdroj: ŠÚ SR; SODB 2011; výpočty autora.
Source: SO SR; SODB 2011; author’s computations.

8) R
 ozhovor s profesorom Zdeňkom Pavlíkom o identite Rómov v roku 2006 na stránkach demografie.info, dostupné na:
http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku&artclID=301.
9) M
 yslené v kontexte spomalenia a neskoršieho začiatku demografickej revolúcie.
10) Podľa údajov UNDP (2005) priemerne na jednu ženu zo segregovanej rómskej osady narodenú v rokoch 1955–1964 pripadalo
takmer 5 detí, kým Rómky z čiastočne integrovanej lokalite mali v priemere 4 deti a v integrovaných rómskych rodinách už len
niečo viac ako 3 deti.
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podielom detí narodených nevydatým ženám (Pukačová – Mládek, 2012; Šprocha, 2015). Rovnaké závery
poskytli aj lokálne štúdie vo vybraných rómskych lokalitách (pozri napr. Vaňo – Mészáros, 2004; Šprocha,
2014), kde sa potvrdilo vysoké zastúpenie (50–60 %)
detí rodiacich sa nevydatým ženám. Tieto analýzy
poukázali aj na výrazne vyššiu intenzitu plodnosti slobodných rómskych žien. Okrem častejšieho príklonu
k neformálnym zväzkom sa ukázalo, že kohabitácie
u osôb rómskej národnosti tiež častejšie plnia úlohu
klasicky vnímaného manželstva, a to aj s napĺňaním
reprodukčnej funkcie (Šprocha, 2011).
Výsledky SODB 2011 potvrdili vyššiu plodnosť
vydatých žien rómskej národnosti v celom reprodukčnom období. Diferencia sa formuje pritom už
v najmladších vekových skupinách a postupne sa
s rastúcim vekom prehlbujú (pozri graf 8). Uvedený
záver súhlasí s predchádzajúcimi zisteniami a príklonom aspoň raz vydatých rómskych žien k narodeniu
väčšieho počtu detí už v prvej polovici reprodukčného obdobia. Zaujímavé výsledky však poskytujú
aj grafy 8 a 9. Je zrejmé, že aj v skupine osôb rómskej
národnosti realizovaná plodnosť súvisí s rodinným
stavom ženy. Vo všeobecnosti vo všetkých vekových
skupinách platí, že priemerný počet detí narodených

jednej slobodnej Rómke bol vždy nižší ako u vydatých. Na druhej strane však tiež platilo, že uvedená
diferencia nebola tak výrazná ako v celej populácii
Slovenska (s výnimkou najstaršej vekovej skupiny).
Aj v prípade slobodných žien platilo, že priemerný
počet detí narodených jednej Rómke bol vyšší ako
tomu bolo u ostatných žien Slovenska. Rovnako môžeme vidieť, že kým u ostatných žien maximálna realizovaná plodnosť slobodných vo veku 35–39 rokov
dosiahla približne 0,6 dieťaťa na ženu, u žien rómskej
národnosti to bolo viac ako 2,5 dieťaťa. V podstate od
dovŕšenia 25. roku života slobodné rómske ženy mali
v priemere viac ako dve deti. Aj z tohto je zrejmé, že
v rómskej populácii existuje výrazne vyššia šanca stať
sa slobodnou matkou opakovane.
Zaujímavým je tiež pokles realizovanej plodnosti
v poslednej dekáde reprodukčného veku, ktorý môžeme v menšej miere identifikovať aj v skupine ostatných žien. Bez hlbšej analýzy je problematické určiť
jednoznačnú príčinu.Vzhľadom na rastúci podiel
trvalo slobodných žien, ako aj kohabitujúcich osôb sa
domnievame, že kým v starších kohortách ide o určitú vyselektovanú podskupinu žien s problematickou reprodukčnou a partnerskou dráhou, v mladších
sa opakované materstvo a dlhodobý život mimo man-

Graf 8: Plodnosť aspoň raz vydatých žien rómskej
národnosti a ostatných žien Slovenska, SODB 2011
Fertility of ever married Roma and other women
in Slovakia, 2011 Population Census

Graf 9: Plodnosť slobodných žien rómskej národnosti
a ostatných žien Slovenska, SODB 2011
Fertility of never married Roma and other women
in Slovakia, 2011 Population Census
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Zdroj: ŠÚ SR; SODB 2011; výpočty autora.
Source: SO SR; SODB 2011; author’s computations.
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Graf 10: Plodnosť žien rómskej národnosti podľa
najvyššieho dosiahnutého vzdelania, SODB 2011
Fertility of Roma women by educational attainment,
2011 Population Census

Graf 11: Plodnosť ostatných žien Slovenska podľa
najvyššieho dosiahnutého vzdelania, SODB 2011
Fertility of other women in Slovakia by educational
attainment, 2011 Population Census
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Skupiny rôzne vzdelaných osôb sa socializujú do odlišných subkultúr, ktoré sa navzájom od seba odlišujú
svojou hodnotovou orientáciou a životnými cieľmi
(Inglehart, 1990).
V populácii Slovenska sa potvrdzuje, že najnižšiu
úroveň konečnej plodnosti a súčasne najvyššiu mieru bezdetnosti mali ženy s najvyšším dosiahnutým
vzdelaním (Šprocha a kol., 2016). Táto skutočnosť
sa prejavila aj napriek tomu, že jednotlivé generácie
žien Slovenska realizovali svoju plodnosť v rozdielnych podmienkach, nachádzali sa v odlišných životných situáciách, mali rôzne identity a reprodukčné stratégie. Otázkou zostáva, či aj v prípade žien
rómskej národnosti môžeme hovoriť o vplyve dosiahnutého vzdelania na úroveň realizovanej plodnosti.
Vzhľadom na viackrát spomínanú veľmi nepriaznivú
vzdelanostnú štruktúru sme sa snažili odpovedať na
to, či dosiahnutie vyššieho ako základného vzdelania
má vplyv na počet narodených detí. Prvú analyzovanú skupinu žien tak predstavovali Rómky s nanajvýš
základným vzdelaním a druhou boli ženy so stredoškolským a vyšším vzdelaním (s výraznou prevahou
osôb so strednou školou bez maturity).
Ako je zrejmé z grafu 10, aj v rómskej populácii do
určitej miery platí, že ak žena dosiahne vyššie vzdela-

Deti na 1 ženu / Children per 1 woman

želský zväzok stáva akceptovanou voľbou nastavenia
životných dráh. Predpokladáme tiež, že v starších
kohortách svoju úlohu mohla zohrať aj pomerne
štedrá populačná politika minulého režimu, ktorá
prispievala k znižovaniu podielu trvalo slobodných
aj v rómskej populácii. Mimo manželský zväzok tak
trvalo zostávala pravdepodobne len určitá špecifická podskupina výrazne znevýhodnená na sobášnom
trhu, čo sa následne prejavilo aj na úrovni realizovanej plodnosti.
Analýza vzdelanostnej štruktúry populácie a predovšetkým žien rómskej národnosti potvrdila pretrvávanie modelu veľmi nízkeho vzdelania. Práve
úroveň dosiahnutého vzdelania zohráva jeden z kľúčových diferenčných znakov reprodukčného správania
na Slovensku (Šprocha – Potančoková, 2010).
Z pohľadu procesu plodnosti vplyv vzdelania žien
môže mať priamy efekt najmä v oblasti intenzity, jej
rozloženia podľa veku, časovania, ako aj legitimity. Ide
predovšetkým o rôznu dĺžku štúdia, pričom obdobie
štúdia je vo všeobecnosti vnímané ako nekompatibilné
s rodičovskými úlohami (Baizán et al., 2003; Blossfled
– Huinink, 1991; Kravdal, 1994; Šťastná, 2009). Tento
priamy vplyv je následne dopĺňaný rozdielnou socioekonomickou situáciou a hodnotovou orientáciou.

Základné a bez / Primary and without educ.
Vyššie / Higher education

Zdroj: ŠÚ SR; SODB 2011; výpočty autora.
Source: SO SR; SODB 2011; author’s computations.
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zamestnaná. Prevažovali nezamestnané a ekonomicky
neaktívne osoby. Otázkou zostáva, či skutočnosť, že
Rómka aktívne participuje na pracovnom trhu môže
ovplyvňovať jej realizovanú plodnosť a ak áno akým
spôsobom. Prierezové údaje, ktoré by ju mohli zodpovedať neexistujú. Informácie získané z cenzu 2011
obdobne ako pri ostatných populačných štruktúrach
majú však jeden nedostatok. Kým počet narodených
detí je zisťovaný ako celkový výsledok reprodukčnej
histórie ženy až po rozhodujúci okamih sčítania, ekonomická aktivita, vzdelanie, či rodinný stav zobrazujú
situáciu platnú práve v čase sčítania. Znamená to, že
realizácia jednotlivých reprodukčných zámerov sa nemusela odohrávať žene s takým istým vzdelaním, ekonomickou aktivitou, či rodinným stavom ako uviedla
v cenze. Aj napriek tomu sú získané poznatky najmä
v prípade rómskej populácie veľmi cenné.
Grafy 12 a 13 potvrdzujú existujúce rozdiely v konečnej plodnosti žien rómskej národnosti, ako aj ostatných žien Slovenska v spojitosti s ich ekonomickou
aktivitou. Platí, že v priemere najviac detí mali s výnimkou konca reprodukčného a v poreprodukčnom
veku ekonomicky neaktívne osoby a naopak najnižšiu
plodnosť vykazovali pracujúce ženy. Platí to pre rómsku i nerómsku populáciu Slovenska, pričom však di-

Graf 12: Plodnosť žien rómskej národnosti podľa
ekonomickej aktivity, SODB 2011
Fertility of Roma women by economic activity,
2011 Population Census

Graf 13: Plodnosť ostatných žien Slovenska podľa
ekonomickej aktivity, SODB 2011
Fertility of other women in Slovakia by economic activity,
2011 Population Census
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Zdroj: ŠÚ SR; SODB 2011; výpočty autora.
Source: SO SR; SODB 2011; author’s computations.
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nie ako základné jej výsledná realizovaná plodnosť je
nižšia. Ak budeme abstrahovať od najstarších kohort,
na konci a tesne po skončení reprodukčného obdobia
sa rozdiel v konečnej plodnosti žien rómskej národnosti s nanajvýš základným a vyšším ako základným
vzdelaním pohyboval na úrovni 1 dieťaťa. Zaujímavé
je, že v celej populácii Slovenska bola tiež konečná
plodnosť žien s nanajvýš základným vzdelaním vyššia,
no diferencia v realizovanej plodnosti dosahovala vo
veku 45–54 rokov len približne 0,6–0,7 dieťaťa na ženu. Zdá sa, že v prípade žien rómskej národnosti efekt
vyššieho vzdelania na úroveň plodnosti je výraznejší.
Ešte viac to platí v mladších kohortách, keďže vo veku
25–39 rokov sa v priemere Rómkam len so základným
vzdelaním alebo bez vzdelania narodilo o 1,3–1,4 dieťaťa viac ako ich vzdelanejším vrstovníčkam. Rovnaký
jav nachádzame aj v celoslovenskej populácii. Na definitívnu podobu uvedených rozdielov si však budeme
musieť ešte počkať, pretože viaceré z týchto žien mali
v čase sčítania ešte pred sebou značnú časť zo svojho
reprodukčného obdobia.
S úrovňou dosiahnutého vzdelania úzko súvisí aj
postavenie osôb na oficiálnom trhu práce. Ako sme
uviedli vyššie, len minimálna časť žien rómskej národnosti v reprodukčnom veku bola v čase SODB 2011

Pracujúce / Employed
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Ekonomicky neaktívne / Economically inactive
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ferencie v realizovanej plodnosti boli podľa výsledkov
SODB 2011 jednoznačne väčšie u žien hlásiacich sa
k rómskej národnosti.
Populáciu žien rómskej národnosti nie je možné
vnímať ako homogénny celok, ale ako ukázala predchádzajúca analýza aj v nej existujú určité rozdiely
v populačných štruktúrach, či mieste bydliska. Práve
charakter trvalého bydliska bol posledným testovaným
faktorom v spojitosti s úrovňou realizovanej plodnosti.
Do úvahy sme zobrali dichotómiu mesto–vidiek, veľkostné skupiny obcí a tiež rozdelenie rómskej populácie
do oblastí (NUTS–2) Slovenska. Vo všeobecnosti získané výsledky potvrdili, že rómske ženy žijúce v mestskom prostredí a v obciach s 5 tis. a viac obyvateľmi
mali nižší priemerný počet detí ako osoby rómskej
národnosti bývajúce vo vidieckych obciach a sídlach
s menej ako 5 tis. obyvateľmi (pozri tab. 1). Rovnako
sa ukázali aj priestorové rozdiely v priemernom počte
detí na 1 ženu. Najnižšiu plodnosť dosahovali Rómky v západnej oblasti Slovenska a naopak najvyššiu
realizovanú plodnosť mali ženy rómskej národnosti
na východnom Slovensku (Prešovský a Košický kraj).

Záver
Rómska populácia na Slovensku sa vyznačuje viacerými špecifickými črtami, ktoré do značnej miery

pramenia z jej inoetnického pôvodu a predovšetkým pretrvávajúcej väčšej či menšej izolácie od hlavných vývojových zmien v majoritnej spoločnosti Slovenska. Veľmi dôležitou odlišnosťou aj pre budúce
smerovanie sú rozdiely v intenzite a časovaní procesu plodnosti. Kohortná analýza plodnosti na základe výsledkov sčítania obyvateľov 2011 potvrdila,
že táto časť rómskych žien si udržiava výrazne vyšší
priemerný počet detí na ženu, no na druhej strane
sme jednoznačne svedkami pomerne výrazného
medzigeneračného poklesu realizovanej plodnosti.
Kým najstaršie sledované kohorty mali v priemere
viac ako 5 detí na ženu, v najmladších sa konečná
plodnosť priblížila už k hranici 3,5 dieťaťa. V populácii
Slovenska došlo tiež k poklesu realizovanej plodnosti
a u žien narodených v druhej polovici 60. rokov sa
priemer priblížil k 2 deťom na ženu. Hlavnou príčinou
výrazne vyššej realizovanej plodnosti u žien rómskej
národnosti je častejšie rodenie detí vyšších poradí
(3 a viac), pri relatívne nízkom zastúpení rómskych
žien s jedným alebo dvomi deťmi. Rozdiely v konečnej
bezdetnosti sú v spojitosti s výslednou plodnosťou
v podstate zanedbateľné. Na druhej strane je potrebné
poznamenať, že skupina rómskych žien s vyšším
počtom detí prechádza medzigeneračne pomerne
výraznými zmenami. Predovšetkým sme svedkami

Tab. 1: Plodnosť žien rómskej národnosti podľa veku a vybraných charakteristík miesta bydliska, SODB 2011
Fertility of Roma women by age and selected characteristics of the place of residence, 2011 Population Census
Vek
Age

Typ obce
Type of municipality

Oblasť
NUTS 2

Počet obyvateľov
Number of inhabitants

Mestá
Towns

Vidiecke obce
Villages

Západné
Slovensko

Stredné
Slovensko

Východné
Slovensko

do 5 tis.
up to 5 ths.

5 tis. a viac
5 ths. and over

–19

0,13

0,18

0,16

0,15

0,17

0,18

0,14

20–24

1,34

1,65

1,03

1,28

1,66

1,64

1,38

25–29

2,30

2,62

1,52

1,92

2,75

2,60

2,35

30–34

2,79

3,37

2,05

2,53

3,47

3,34

2,87

35–39

3,07

3,83

1,79

2,79

3,93

3,77

3,22

40–44

3,55

3,88

2,57

2,99

4,18

3,86

3,60

45–49

3,44

3,82

2,65

3,12

4,03

3,80

3,51

50–54

3,50

4,04

2,74

3,13

4,27

4,01

3,58

55–59

3,64

4,39

3,11

3,51

4,49

4,33

3,74

60–64

4,21

5,09

4,11

4,34

5,07

4,97

4,44

Zdroj: ŠÚ SR; SODB 2011; triedenie a výpočty autora.
Source: SO SR; SODB 2011; author’s computations.
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poklesu zastúpenia žien s 5 a viac deťmi a čoraz
väčšiu v úlohu v najmladších kohortách zohrávajú
ženy s tromi deťmi. Odzrkadlilo sa to aj na vývoji
pravdepodobnosti zväčšenia rodiny, ktoré v najstarších
sledovaných kohortách zo začiatku 40. rokov 20. storočia ešte nevykazovali výraznejšie diferencie medzi
jednotlivými paritami. Smerom k mladším kohortám
sme však jednoznačne svedkami poklesu šancí pôrodu
štvrtého a piateho dieťaťa, čo potvrdzuje nástup vedomého obmedzovania veľkosti rodiny na menší počet
detí. Podrobná diferenčná analýza kohortnej plodnosti poukázala na vyššiu plodnosť vydatých a najmä
nevydatých rómskych žien v porovnaní s nerómskou

populáciou. Rovnako sme identifikovali určité rozdiely
v rámci rómskej populácie v úrovni plodnosti podľa
dosiahnutého vzdelania. Platí, že ak žena rómskej
národnosti dosiahne vyššie ako základné vzdelanie,
jej realizovaná plodnosť je signifikantne nižšia. Podobný záver platí aj pre pracujúce Rómky v porovnaní s nezamestnanými resp. so ženami zostávajúcimi
v domácnosti. Naša analýza tiež potvrdila niektoré
rozdiely v kohortnej plodnosti podľa miesta bydliska.
Platí, že rómske ženy žijúce v mestách, väčších obciach
(s 5 a viac tis. obyvateľmi) a na západe Slovenska majú
nižší počet detí ako Rómky z vidieckych alebo malých
obcí, či z východného Slovenska.
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branislav šprocha
absolvoval magisterské a doktorandské studium (2011) na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze
v oboru demografie. Od roku 2007 je vědecko-výzkumným pracovníkem Inštitútu informatiky a štatistiky
ve Výskumnom demografickom centre v Bratislavě a od roku 2009 vědeckým pracovníkem Prognostického
ústavu Slovenskej akadémie vied. V oblasti demografie se specializuje na problematiku sňatečnosti, rozvodovosti, populačního vývoje, transformace reprodukčního chování po roce 1989 a jeho dopadů na společnost.
Kromě toho se věnuje též analýze vybraných populačních struktur, reprodukčního chování romského obyvatelstva na Slovensku a problematice populačního prognózování.

SUMMARY
The Roma population has been a part of Slovakia
for several centuries. Owing to the social isolation
of this interesting population subgroup, a number
of specific features have been preserved in their reproductive behaviour. In Slovak society frequent
reference is made to the higher fertility of Roma
women, especially those living in segregated Roma
settlements. The main aim of this paper was to analyse the cohort fertility of women of Roma nationality
in Slovakia according to the results of the 2011 Population and Housing Census. Our analysis confirmed
a gradual decline in cohort fertility. The average number of children born per woman of Roma nationality fell from more than 5 children in the cohort
from the first half of the 1940s to around 3.5 children
in the cohort from the second half of the 1960s.
It was confirmed that the significant difference in fertility between the Roma and non-Roma population
in Slovakia persists. The main determinant of the higher cohort fertility among Roma women is the high rate
of higher-order births. On the other hand, the onset

of the quantitative and qualitative transformation
of fertility in the Roma population is leading to a reduction in the differences in cohort fertility as a result
of the decreasing proportion of women with five or
more children. This trend also confirms the decline
of parity progression ratios for higher-order births. Our
analysis also revealed that significant differences in cohort fertility between the Roma and Non-Roma population in Slovakia began at an early age in the reproductive
career. It showed that the reproductive careers of Roma
women start early. A differential analysis of the cohort
fertility of Roma women also revealed a big difference
in cohort fertility not only among ever married women
but also among never married. It also confirmed the
impact of educational attainment, economic activity,
and the place of residence of Roma women on the level
of cohort fertility. Roma women with secondary and
higher education, employed women, and women living
in urban municipalities, municipalities with 5,000 or
more inhabitants, and municipalities in western Slovakia had lower cohort fertility.
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the Impact of cosmic-origin
background radiation
on human survival
in the Czech Republic
Kateřina Podolská1) – Jitka Rychtaříková2)

Abstract
We evaluate the lifetime attributable risks induced by an increasing concentration of cosmic radiation and
cosmogenic radionuclides during periods of low solar activity for the specific conditions in the Czech Republic.
The concentration of cosmic radiation and cosmogenic radionuclides reaches its highest values during the solar
minima when the Earth’s magnetosphere is more penetrable. The computed estimate of lifetime attributable risks
from solid neoplasms (colon, lung, and stomach) induced by doses of natural background radiation is higher
for the period of low activity in solar cycle No. 24 than for the forced solar activity in the previous solar cycle
Nos. 19–23. We estimated the lifetime attributable risks induced by the annual dose of natural background radiation
by sex for the Czech Republic and the USA. In addition, three different scenarios based on dose radiation level were
explored. The cosmogenic radionuclides in our environment may thus play a greater role than in the last decades.
Keywords: Mortality, incidence, solid cancer, lifetime attributable risk,
age at exposure, solar activity, natural background radiation dose

INTRODUCTION
Cosmic-origin background radiation has an impact
on the health of human populations. The highest values
of this radiation are observed during the solar minima
because the penetrability of the Earth’s magnetosphere
is greatest at that time. It is consequently expected
to have an impact on human health in the Czech Republic during the long solar minimum in 2020–2040.
The average effective dose of cosmic radiation on the
territory of the Czech Republic was 0.35 mSv (Table 1)
in the past; however, during the solar mimima it can
rise to as much as 0.41 mSv (Table 2).
In the first section of the paper, four components
of natural background radiation are presented: cosmic

Demografie, 2017, 59: 132–149

radiation, ingestion (both of which change with solar
activity), inhalation, and terrestrial radiation (which
is not affected by solar activity) – see Table 1 and 2.
The total annual dose of natural background radiation
(the sum of the four components mentioned above)
was then used to model different scenarios of the potential increase in the lifetime cancer risk.
The second section of the paper focuses on quantifications of the relationship between radiation exposure and the resulting potential risk of carcinogenesis
or cancer mortality in the Czech Republic. It presents
estimates of the lifetime attributable risks of incidence
and of mortality for three solid tumor cancer sites
(colon, lung and stomach), based on a combination
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of the Excess Relative Risk (ERR) and the Excess Absolute Risk (EAR) models. This analysis was performed
separately for men and women exposed to radiation at age 10 and age 30. Finally, the possible effects
of increased radiation impacting the lifetime attributable risks were computed for three different levels
of radiation (2.71; 2.85; 3.30 in mSv).

1. VARIOUS SOURCES OF NATURAL
BACKGROUND RADIATION
Natural background radiation in our environment has
a certain impact on the health of the human population. The human population and living organisms
on Earth have inevitably always been exposed to natural background radiation. Unlike stronger radiation sources, this dose of radiation is lower; however,
the human population is exposed to it long-term,
and consequently there are concerns about its effects.
Natural background radiation has three sources:
cosmic radiation (see 1.1), radiation from cosmogenic
radionuclides (see 1.2), and terrestrial radiation (see
1.3). There are three sources of the cosmic radiation:
galactic radiation, solar radiation and radiation from
the Van Allen Belts of the Earth.
Natural radionuclides are distinguished by origin
as cosmogenic radionuclides (originating from the interaction of the Earth’s atmosphere with extra-terrestrial particles) and terrestrial radionuclides (which are
the source of terrestrial radiation). Most frequently, natural radionuclides penetrate the human body
through ingestion and inhalation of chemical substances contaminated by these radionuclides.
The amount of energy absorbed per mass is known
as radiation dose D. The radiation dose is the energy
(Joules) absorbed per unit mass of tissue and is measured in units of Gray (1 Gy = 1 J.kg–1).
Human exposure to natural background radiation
has two main sources: external and internal radiation.
People are exposed to internal radiation via ingestion
and inhalation.
The effect of prolonged exposure to relatively low
levels of ionising radiation, used for a comparison
of the stochastic health effect of natural background
radiation, is quantified by dose equivalent H. The biological effectiveness, i.e. the relative biological effectiveness (RBE), of each type of radiation varies depending

on the linear energy transfer (LET). The dose equivalent
H in Sievert (Sv) is the product of the absorbed dose D
in the tissue, multiplied by a radiation weighting factor
often called the quality factor Q. The dose equivalent
H is calculated by the body-absorbed dose D, multiplied by the quality factor Q, depending on the type
of radiation and the specific biological effectiveness
of different types of radiation. The dose equivalent H
[Sv] (1 Sievert = 1 J.kg–1) is defined as 		
H = Q * D			[1].
The magnitude of natural backgroud radiation
varies with the strength of solar activity. At times
of solar activity minima, the geomagnetic field is weak
and the intensity of cosmic radiation is at its maximum. Concentrations of cosmogenic radionuclides
consequently increase in this period.

1.1 COSMIC RADIATION
Cosmic radiation consists of solar wind particles
and of a galactic component. The galactic component
is composed of interplanetary particles that penetrate
the atmosphere to reach the Earth’s surface. The effective dose from cosmic radiation depends on
the specific state of the Earth’s magnetosphere and
the Van Allen Belts. When the solar wind is strong,
the geomagnetic shield is reinforced and less cosmic
radiation reaches the Earth’s surface. Also when solar
activity is at a maximum, the cosmic radiation dose
is 10 % smaller than when solar activity is at a minimum (UNSCEAR: Annex B, 2000).
The intensity of cosmic rays on the Earth’s surface
also depends on altitude and on geographical latitude. The world average exposure to cosmic radiation increases with altitude; at sea level it is 0.32 mSv,
and at middle altitude it is 0.46 mSv (UNSCEAR:
Annex B, 2000).
The Earth’s magnetic field deflects the charged
particles between geographical latitudes 30° and 60°
(both North and South), where the intensity of cosmic
radiation is 10 % higher than at the equatorial region
or around the magnetic poles.
The adjusted dose equivalent H’cr, quantifying exposure to cosmic radiation reduced by inhabitation
in buildings, is expressed as:
H’cr = Hcr * fo * fs, 		[2]
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where Hcr is exposure to cosmic radiation, f o is
the occupancy factor given by population lifestyle
(0.8 for European populations), and fs is the shielding
factor given by the type of building (0.8 for typical buildings in Europe) (ICRP, 1991). The resulting annual
exposure Hcr’ to cosmic radiation for the population
in specific conditions in the Czech Republic, which is
included in the calculation of the exposure, is 0.35 mSv
(UNSCEAR, 2000; Kuna et al., 2005).

1.2 COSMOGENIC RADIONUCLIDES
Cosmogenic radionuclides are produced by nuclear
reactions when cosmic radiation interacts with stable
elements in the outer atmosphere. In terms of radiation impact on the population, the most important
radionuclides are carbon 14C, tritium 3H, berylium
7
Be, and natrium 22Na, which substantially contribute
to the dose of natural background radiation. Cosmogenic radionuclides contribute 8 % to the total radiation
burden (Kuna et al., 2005; ICRP, 1991; ICRP, 1996).
Their effect on human health is non-threshold: that,
of course, means that the risk is present even at low
exposure.
Carbon 14C is produced in the upper atmosphere
when nitrogen atoms interact with slow neutrons
of cosmic radiation. Carbon radionuclid 14C with
a half-life of 5 730 years oxidises into CO2 and enters
the global carbon cycle between the atmosphere,
the biosphere, and the oceans (Solanki, 2004).
The spatial variation of the radiation burden caused
by 14C is not significant, and the effective annual dose
of the radionuclide 14C in human body is 0.012 mSv
(Bencko aj, 2002).
The beryllium radionuclide 7Be is formed when
cosmic radiation interacts with the nuclei of nitrogen and oxygen in the atmosphere. These two radionuclides are transported through the geosphere
in a very different way. Berylium 7Be binds to aerosols
and is transported within a few years to the Earth’s
surface. Its half-life is 53 days and its concetrations
are higher in the spring and summer months when
stratospheric 7Be penetrates the troposphere as a result
of the exchange of air masses between the troposphere
and stratosphere. The beryllium radionuclide 7Be enters the human body main by the ingestion of leafy
green vegetables, with an annual average effective
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dose of 0.03 μSv (UNSCEAR, 2000; Hůlka – Malátová, 2006).
The earth’s atmosphere is also the main source
of natural tritium 3H, which is produced when cosmic
radiation interacts with the nuclei of nitrogen, oxygen,
and lithium in the atmosphere. Tritium enters the food
chain together with plain water and thereby becomes
a part of human tissue, so that it is a source of external
and internal irradiation of the human body.
The combined radiation burden caused by 3H, 7Be
and 22Na is much lower than for 14C.

1.3 TERRESTRIAL RADIATION
Another component of the radiation burden from
natural background radiation is terrestrial radiation.
This component is very significant in the Czech Republic due to the specific geological composition
of the bedrock: in 90% of sites terrestrial radiation is
higher than the European average. The main source
of the terrestrial radiation is radium 226Ra and its
daughter products such as radon 222Rn and thoron
220
Ra. 222Rn and its daughter products play a main role
in radionuclides inhalation. The annual equivalent
dose of terrestrial radiation in the Czech Republic is
0.81 mSv, which is five times higher than the world
average as indicated in data (SÚRO, 2014; Hůlka – Malátová, 2006). This value is constant over time. However,
the spatial variation in the terrestrial radiation burden
is very distinctive and depends on the composition
of local bedrock and materials of residential buildings.

2. THE INFLUENCE OF SOLAR ACTIVITY
The level of natural background radiation is also significantly influenced by solar activity, which varies
across its 11-year cycle. Geomagnetic storms and radiation showers affecting the Earth do not occur very
often, but their intensity and occurrence increases
in the years around solar maxima. Some super-energetic protons pass through the Earth’s magnetosphere.
Conversely, energetic electron events actually culminate in the years around solar minima, sunspot number
around the maxima, and geomagnetic storms around
solar maxima.
An important proxy of solar activity is the sunspots
number Sn which is related to the magnetic activity

Kateřina Podolská – Jitka Rychtaříková
The Impact of Cosmic-origin Background Radiation on Human Survival in the Czech Republic

of the Sun. It is reported each day without reference
to the prior daily value. Each isolated array of sunspots
is termed a sunspot group. These groups may consist
of one or more distinct spots whose size can range
from 10 to more square degrees of the solar disc.
The sunspot number Sn is defined as Sn = 10*G + F,
where G is the number of groups of sunspots in the
solar disc, and F is the number of individual sunspots. During the cycle, the sunspot number, the geomagnetic activity, and the quantity of high-energetic
particle changes. In the course of the solar maximum,
the activity of the Sun and its effects on the terrestrial
environment are distinctly higher. The sunspot number
Sn ranges between zero and roughly 300 in periods of
extreme solar activity (NOAA, 2014) – see Figure 1.
The last solar cycle No. 24 and surrounding minima
from the years 2009 to 2011 were long and very weak.
The last solar maximum was relatively low with Sn under 150. For a comparison of recent solar cycles, see
Figure 2. The maximum of cycle No. 25 for the years
2022–2023 is predicted to be also low (Kane, 2006).
A long solar minimum is predicted to last from 2020
to 2040 (Owens et al., 2012). According to the last,

the 23rd solar cycle, the current 24th, and the predicted
25th and 26th solar cycles, solar activity will be low
in further periods (Podladchikova – Van der Linden,
2011; Shepherd, 2014) – see the right side of Figure 2.
Galactic cosmic radiation originates in deep space
and consists of protons (85 %), helium nuclei (11 %),
heavier nuclei of practically all chemical elements (1 %),
and electrons (3 %). This radiation is isotropic (in all
directions with equal intensity), and the dose equivalent
reaches values around 1 Sv per year. However, in the vicinity of the Earth, the variation of its composition and
intensity is greater due to interaction with solar wind,
the geomagnetic field, and the Earth’s atmosphere.
Solar cosmic radiation, also contributing to the radiation on Earth, originates mainly from solar eruptions. It mostly consists of protons (99 %), and heavier
charged particles account for only 0.1 % of the total
fluence (Kuna et al., 2005; UNSCEAR: Annex B, 2000).
During the solar flares and eruptions, superhot gas
with charged particles is ejected toward the Earth.
When solar particles collide with the Earth’s
magnetic field, they can cause geomagnetic storms
and polar lights. Charged particles from the Sun hit

Figure 1 Comparison of the last few solar cycles

Source: Acording to http://www.sidc.be.
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the Earth in a few days, and electromagnetic radiation in just 8 minutes. Many of the effects of charged
particles hitting the Earth’s magnetosphere are dangerous to human health and can, in fact, be malignant.
On entering the atmosphere, cosmic radiation particles, both galactic and solar, interact with atoms and
molecules in the air. While heavier nuclei penetrate
only the outer layers of the atmosphere, lighter particles may reach the Earth’s surface (so-called secondary cosmic radiation).
As was mentioned above, the concentration
of cosmogenic radionuclides reaches its highest levels
during the solar minima as the Earth’s magnetosphere
is more penetrable. The problem of cosmogenic radionuclides in our environment may have a much
greater role in human health in the near future than
in past last decades (Bard, 2007). Our aim here is
to quantify these risks.

2.1 A
 NNUAL DOSE OF NATURAL
BACKGROUND RADIATION
As mentioned above, the average effective dose of
cosmic radiation for the Czech Republic is 0.35 mSv.
In a long-term solar minimum, it can be up to 0.41 mSv,
because in the period of solar minimum the penetrability of the cosmic radiation to the surface of the Earth

is 17 % higher than during solar maxima (UNSCEAR:
Annex B, 2000; Kuna et al., 2005).
Both components of the annual dose (external and
internal) of natural background radiation in the Czech
Republic are included in our computation. The dose
equivalents of cosmic radiation Hcr are 0.35 mSv,
terrestrial radiation Htr 0.81 mSv, ingestion Hig 0.30
mSv, inhalation Hih 1.25 mSv, and terrestrial radiation
0.81 mSv. The ingestion dose (0.30 mSv) via incorporation contains 0.17 mSv from 40K, 0.12 mSv from
210
Po and 210Pb, and 0.01 mSv from 14C. The dose equivalent of inhalation (1.25 mSv) is significantly higher
in the Czech Republic than in the rest of Europe (SÚRO,
2001; Hůlka – Malátová, 2006; UNSCEAR: Annex F,
2000). This is mainly due to radium radionuclides
222
Rn and 220Ra. The total average annual dose H from
natural background radiation in the Czech Republic
is H = H’cr + Htr + Hig + Hih = 0.35 mSv + 0.81 mSv +
0.30 mSv + 1.25 mSv = 2.71 mSv (see Table 1). The assumption of a linear dependence between the effective
dose and lethal effect even at low doses of radiation
(NRC, 2006; FGR, 1994; FRG, 1999) was mentioned
in the preceding section.
The radiation dose from cosmogenic radionuclides
in a period of very low solar activity is estimated to be
higher than in past decades. Higher concentrations
of carbon 14C will also be influenced by burning

Figure 2 Past solar cycles SC No.19 – SC No.24 and a projection for future solar cycles

Source: Acording to http://www.sidc.be; (Shepherd, 2014; Usoskin, 2003; Podladchikova – Van der Linden, 2011).
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3. RADIATION-INDUCED SITE-SPECIFIC
NEOPLASM RISKS

biomass. The dominant input into the atmosphere
is the backflow of 14C from the oceans (and to a lesser extent the backflow of terrestrial biotas) into
which 14C enters relatively quickly with a half-life
of around 7 years. It results from the exchange between the atmosphere and the ocean surface. Although
the production of cosmogenic radionuclides is the main
carbon source on Earth, this production can be estimated at approximately 1.5–5.0 % of the total input
of 14C in the atmosphere (Světlík et al., 2010).
Global carbon 14C concentration may nearly double during an inversion of the geomagnetic field.
The modulation potential of the Earth’s electromagnetic field varies between about 300 and 1500 MV
(megavolts) within a modern high solar cycle (Usoskin et al., 2011), and may have been as low as about
100 MV during the long solar minima between 1638
and 1715 years (McCracken et al., 2004; Usoskin et al.,
2007; Steinhilber et al., 2008). Thus, changes in solar
modulation can also lead to a factor of 2–3 variability
on the global 14C production rate.
For the expected increase of the dose from cosmic
radiation, and consequently also the dose from ingestion, in a period of lower solar activity we can assume an annual average dose from natural background
radiation, which in the Czech Republic is 2.85 mSv
(SÚRO, 2014) – see Table 2.
When the Fukushima accident is taken into
the account, the annual average dose of natural background radiation is at level 3.30 mSv according
to the SÚRO 2011 annual report (SÚRO, 2011).
The stated three values (2.71 mSv, 2.85 mSv, 3.30 mSv,
respectively) are used in the computing scenarios
in section 4.

The radiation doses of different kinds of radiation
absorbed by different organs of the human body may
not produce the same biological effect, depending
on the particle types (e.g. neutrons, electrons, protons,
alpha particles and heavy ions) (UNSCEAR, 2008).
Therefore the effective dose E indicator was
implemented. The effective dose E is expressed
in the equation:
[3]
E = Σ wT HT = Σ wTwRDTR, 		
where wT is a tissue weighting factor which represents
the dose in tissue or organ T, it is weighted to represent the relative contribution of tissue or organ
to the overall health detriment resulting from uniform
irradiation of the body (ICRP, 1991), which expresses
different radiation sensitivity of organs and tissues
from the perspective of the probability of stochastic
effect origin.
Tissue weighting factor wT has the following values: 0.20 for gonads; 0.12 for colon, lung, red marrow
and stomach; 0.05 for bladder, breast, liver, esophagus, thyroid and other organs; 0.01 for bones surface
and skin (ICRP, 2012). Higher value of wT signifies
higher radiosensitivity from the perspective of the stochastic effect. The sum of individual organs and tissue
weights wT is 1.0.
The tissue-specific equivalent dose HT = Σ T wRDTR
is the time integral of the equivalent dose rate type R
in a particular tissue or organ T that will be received
by a reference person. The value of radiation weighting factor wR for photons and electrons is 1, for neutrons 5–20 depending on their energy, for protons 5,
for alpha particles and for heavy nuclei and fission

Table 1 Annual dose from natural background
radiation in the Czech Republic in previous
solar cycles

Table 2 Annual average dose from natural
background radiation in the Czech Republic
during a long solar minimum

Origin

Dose [mSv]

Origin

Dose in long-term solar minimum [mSv]

Cosmic radiation (H’cr)

0.35

Cosmic radiation (H’cr)

0.41

Ingestion (40K, 210Po, 210Pb, 14C) (Hig)

0.30

Ingestion (40K, 210Po, 210Pb, 14C) (Hig)

0.38

Inhalation ( Rn,

1.25

Inhalation ( Rn,

Terrestrial radiation (Htr)

0.81

Terrestrial radiation (Htr)

0.81

Total annual dose from natural background (H)

2.71

Total (H)

2.85

222

Ra) (Hih)

220

Source: Data SÚRO, 2001.

222

Ra) (Hih)

220

1.25

Source: Data SÚRO, 2014.
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fragments it is 20. Both the radiation- and the tissueweighting factors wR and wT are given in the Publication 60 recommendations (ICRP, 2012; UNSCEAR:
Annex B, 2000).
As is apparent from the data mentioned above,
for a dose of 2.5 mSv every cell of the human body is
on average affected by one DNA damage for each year,
which suggests the probability of a certain mutation.
For fatal neoplasms, it depends on the life expectancy
of the study population – a neoplasm takes time to develop. For the overall population, it is possible to quantify the total risk increase by the method (ICRP, 1991)
and (FGR, 1994) described in the following section.

4. CANCER RISK ESTIMATE FOR LOW
DOSES
The aim of this section is to quantify the relationship
between a low radiation exposure and the resulting
potential human damage (i.e. risk of carcinogenesis
or cancer mortality). We present models that can be
used to estimate the lifetime risk of three selected types
of cancer (colon, lung, and stomach), which may
have been influenced by low doses of ionising radiation during the period of 2009–2011 in the Czech
Republic. The solid cancer3) specific sites are selected because of their frequencies and verified modelling approaches. The time period corresponds to one
of increased cosmic radiation due to low solar activity on the territory of the Czech Republic. The Czech
results are also compared with the US risks of the same sites of cancer incidence and mortality during
the same time period. Our modelling of lifetime attributable risks (LAR) of cancer incidence and mortality
due to the exposure to low Linear Energy Transfer
(LET) radiation takes into account sex, age at exposure, attained age, and dose rate. Of course, the cancer
risk may also depend on the exposure to other carcinogens, such as tobacco, or other characteristics of
the exposed individual. However, our data (on the national level) are not adequate to quantify these dependencies precisely.

ČLÁNKY

There are many epidemiological studies focusing
on the relationship between radiation exposure and
health or mortality (Gonzales et al., 2012; Kellerer et
al., 2001; Peterson, 2015; Preston et al., 2003, 2004;
Sasieni et al., 2011). The most important source of
epidemiological data is the Life Span Study (LSS)
of the Japanese atomic bomb survivors from Hiroshima and Nagasaki, who received an acute dose
of ionising radiation. Such data are suitable because
they include a large sample of people of both sexes
and all ages. The individuals were exposed to a wide
range of doses and were scientifically followed long
term, thus offering us high-quality cancer mortality and incidence information. This justifies the use
of LSS as an important and unique source for cancer
risk research. There are several institutions that have
developed risk models for cancer incidence and mortality related to radiation effects (NCRP – National
Council on Radiation Protection and Measurements,
ICRP – International Commission on Radiological
Protection, UNSCEAR – United Nations Scientific
Committee on the Effects of Atomic Radiation). Our
study uses the modelling of health effects from exposure to low LET radiation proposed in the BEIR VII
report.4) The models are based on a follow-up study
of the LSS cohort (the initial number of subjects was
86 572, 48 % of whom were alive on 1 January 1998;
Preston, 2003) and include the number of incidences
of site-specific cancers in the period 1958–1998 (number of cases: colon 1 165; lung 1 344; stomach 3 602)
and the number of deaths in the period 1950–1997
(colon 478; lung 1 264; stomach 2 867) (BEIR VII,
p. 298). Models are provided for estimating risk as
a function of age at exposure, age at risk, sex, and cancer site focusing on the risk from low-LET radiation.
Lifetime risks generated from the LSS study are not
directly applicable to modelling low radiation risks
because the LSS population was primarily exposed to
a high dose rate. Therefore, we introduced a reduction factor called the Dose and Dose-Rate Effectiveness Factor (DDREF). A plausible range of DDREF
values for adjusting linear risk estimates based

3) S olid cancers is a malignancy that forms a discrete tumor mass.
4) Report on Health Risks from Exposure to Low Levels of Ionizing Radiation, released by the National Research Council
of the National Academy of Sciences (NAS).
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on the LSS cohort is 1.1 – 2.3. A single value of 1.5 was
used as the median of the Bayesian posterior probability distribution for solid tumors (BEIR VII, p. 309).
As a result, our estimates are reduced by a DDREF
of 1.5 (BEIR VII, p. 274).
Cancer risk models may be expressed as either
the Excess Relative Risk (ERR5)) or the Excess Absolute Risk (EAR6)). The ERR measures the proportional increase in risk over the background absolute risk
(in the absence of exposure). The EAR is the additional risk beyond the background absolute risk. Cancer-specific risk models incorporate intrinsic factors
that significantly modify the radiation-related excess
risk. Risk modifying factors (in our modelling) are sex,

age at exposure, attained age (or age at risk). The rates
of incidence or mortality specific to age at exposure
to radiation, attained age, sex and other explanatory variables, are represented by two types of models
(BEIR VII, p. 269):
[4]
λ (s,a,b,d) = λ (s,a,b) * [1+βs*ERR(e,a)*d]
[5]
λ (s,a,b,d) = λ (s,a,b) + βs*EAR(e,a)*d
where λ (s,a,b) denotes the background rate at zero
dose and depends on sex (s), attained age (a), and
birth cohort (b). The βs*ERR(e,a) or the βs*EAR(e,a)
are respectively the ERR and the EAR per unit of dose
expressed in Sievert7) with e as age at exposure. Generalised models of Poisson rates were fitted in order to
obtain dose-dependent excess absolute risk (EAR) and

Figure 3 Age-time patterns in radiation-associated risks (d=1 Sv) for solid cancer incidence and mortality
excluding thyroid and nonmelanoma skin cancers based on the ERR model
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5) ERR is the rate of disease in an exposed population divided by the rate of disease in an unexposed population minus 1 (equation 4).
6) EAR is the rate of disease in an exposed population minus the rate of disease in an unexposed population (equation 5).
7) S ievert (Sv): Unit of dose equivalent. In the BEIR VII analysis of the A-bomb survivor data, the dose equivalent was calculated from
the absorbed γ-ray and neutron doses, assuming a radiation-weighting factor of 10 for neutrons.
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ERR or EAR = βs*d*e(γ*e†)*(a/60)ˆ η
or
[6]
ERR or EAR = βs*d*e[γ*e† + η*ln(a/60)]
where d is the dose (in Sv), e is age at exposure (years),
e† is the effect modifier for age at exposure which is
(e–30)/10 for e<30 and zero for e=30+ (i.e. the effect
of exposure at ages over 30 is constant), a is attained
age and ln(a/60) is the effect modifier for attained
age a. ERR is expressed per Sievert and EAR per 104
person-years (PY) per Sievert. The models were developed from LSS incidence and mortality data.
Figure 3 shows ERR plots for the incidence and
mortality of all solid cancers by sex as a function
of exposure age (e) and attained age (a) using equation
6 (the values of the model parameters are included
inside the graphs, source BEIR VII, p. 271). The ERR
distribution shows a decrease with attained age. Cancer risks increase strongly as age at exposure lowers.

The ERR tends to be larger for females than males
(β coefficients). γ = –0.3 suggests that the radiogenic
risk of cancer at age e falls by about 26% (1–exp(γ))
for every decade of increase in age at exposure, and
η = –1.4 suggests that the ERR is almost 20 % smaller
at attained age 70 than at age 60 (1–(70/60)^–1.4).
The EAR decreases with age at exposure, but increases
with attained age. Therefore, unlike the ERR model,
the EAR shows a strong increase with attained age
(Figure 4) since the EAR model expresses the excess
risk as the difference between the exposed and the unexposed population, while the ERR model represents a ratio. Women are more affected than men and incidence
risks are higher when compared to mortality patterns.
Baseline risks for many site-specific cancers are
different in the Czech Republic or other countries
compared to Japan. The EAR and ERR values from
the atomic-bomb population need to be ‘transported’

Figure 4 Age-time patterns in radiation-associated risks (d=1 Sv) for solid cancer incidence and mortality
excluding thyroid and nonmelanoma skin cancers based on the EAR model
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to the target population. Two approaches are used.
The first approach assumes that the cancer risk induced by radiation exposure is proportional to the baseline risks of a given country and is represented by
the excess relative risk (ERR), whereas the second approach assumes that the excess absolute risk (EAR) is
the same for any country and Japan. The results from
these two approaches can be very different (see Table
4a, b). Based on the BEIR VII (p. 275) methodology,
the calculation of the lifetime attributable risk (LAR)
focuses on the combination of both results (based
on ERR and EAR). The fitted sex-specific LAR for
cancer incidence or mortality based on LSS survivors are the weighted averages of the two estimates
(LAR_ERR with a weight of 0.7 and LAR_EAR with
a weight of 0.3) on a logarithmic scale. For lung cancer,
the weighting scheme is reversed (equation 7).
LAR = exp[0.7*ln(LAR_ERR) +
+ 0.3*ln(LAR_EAR)]/DDREF
[7]
The lifetime attributable risk (LAR) is a primary risk measure. The LAR estimates the probability
of a premature cancer death from radiation. It shows
the probability that an individual will die (or develop)
cancer associated with exposure. The lifetime attributable risk (LAR) was quantified by applying the risk
of specific exposure to radiation at each age to the total
force of mortality experienced over a lifetime. The LAR
for a person exposed to dose d at age e is calculated as
follows (BEIR VII, p. 277):
[8]
LAR(e,d) = ∑ M(d,e,a) *S(a)/S(e)
where the summation is from a=e + L to ω (upper
age), where a denotes attained age (years), and L is
the risk-free latent period (L=5 for solid cancers).
S(a)/S(e) is the probability of surviving to age a conditional on survival to age e. The quantities of S(a)
were obtained from a 2010 unabridged life table (units

of age; life tables published by the Czech Statistical
Office) for the Czech Republic. The M(d,e,a) is the excess absolute risk at attained age a from an exposure
at age e (i.e. EAR). Therefore, the LAR can be thought
of as weighted sums (over attained ages a up to ω) of
the age-specific excess probabilities of radiation-induced
cancer incidence or death. The quantities M(d,e,a)
were obtained using either the EAR or the ERR model.
In BEIR VII, it was assumed that the age-specific ERR
and EAR are the same for both incidence and mortality (see Table 3 and equation 6). Both the ERR and
the EAR models have advantages and disadvantages
in terms of closeness of fit to epidemiological data and
transferability of risks between populations. Because
of that, the calculation of the final LAR combines both
models (equation 7).
For cancer incidence, M(d,e,a) is calculated using
either:
M(d,e,a) = EAR(d,e,a)				
when using EAR model
M(d,e,a) = ERR(d,e,a)*λi(a)			
when using ERR model
where λi(a) is the Czech baseline cancer incidence
rate at age a, by sex (cause, units of age, period 2009–
2011).
For mortality, the approach is very similar, but for
estimating site-specific cancer mortality, it was necessary to adjust the EAR by the ratio of the sex and age-specific mortality and incidence rates for the Czech
population.
M(d,e,a) = EAR(d,e,a)* λm(a)/ λi(a)			
when using EAR model
		
M(d,e,a) = ERR(d,e,a)*λm(a)
when using ERR model
where λm(a) is the Czech baseline cancer mortality rate
at age a, by sex (cause, units of age, period 2009–2011).

Table 3 Parameters of the ERR and the EAR models for site-specific cancer incidence and mortalitys
Cancer site

ERR models

EAR models

βm

βf

γ

η

βm

βf

γ

η

Colon (C18)

0.63

0.43

–0.30

–1.40

3.20

1.60

–0.41

2.80

Lung (C34)

0.32

1.40

–0.30

–1.40

2.30

3.40

–0.41

5.20

Stomach (C16)

0.21

0.48

–0.30

–1.40

4.90

4.90

–0.41

2.80

Source: BEIR VII report, p. 272; parameters for 100 000 patient-years and dose=100 mSv.8)

8) Th
 e epidemiological data suggest increased cancer risk in the 10 mSv to 100 mSv range.
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Based on SVOD data (http://www.svod.cz/), five-year age-specific incidence and mortality rates (data on deaths from the Czech Statistical Office) were
computed for the period 2009–2011 by sex for each
cause (colon, lung, and stomach). The numerator
included the sum of incidences or deaths during three
years (2009–2011) by age, sex, and cause. The sum
of midyear male or female populations during
2009–2011 within 5-year age groups was reported
in the denominator. These rates, available for each
5-year age group (centred at ages 2.5; 7.5; … 87.5),
were linearly interpolated (using SAS 9.4 procedure
expand) as having single years of age for incidence
and mortality rate estimates.
The estimates of site-specific cancer parameters
(based on Poisson regression modelling) are published
in BEIR VII (p. 272) and are shown in Table 3 above.
These parameters are then used for the sex-specific
estimates of LAR for incidence and mortality, employing both the ERR and the EAR approaches and
finally combining them together (equations 6, 8, 7).

The values of LAR are provided in Table 4a (for
age at exposure at 10) and in Table 4b (for age at
exposure at 30) for the Czech Republic and for
the United States during the same time period
of 2009–2011.9) The US values are included in order to provide some reference information verifying
the integrity of the Czech results. Since the contribution focuses on ionising radiation in the Czech
Republic (which is different than in the USA),
it is not our aim to examine the differences in sex-,
age-, and cause-specific incidence and death rates between the Czech Republic and United States.
Before proceeding to a discussion of the LARs,
we provide a brief review of the Czech age- and sex-specific incidence and mortality rates according to
the three selected cancer sites (Figures 5a, b).
Age- and sex-specific cancer mortality rates, like
incidence rates, continue to rise with advancing age
group (Figures 5a, b). Dose-duration effects of carcinogenic exposures likely increase cancer risk with age,
regardless of any effects of ageing. However, lung in-

Figure 5a Age-specific incidence and mortality rates of three cancer sites for males, Czech Republic
Rate
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9) Th
 e US data are drawn from http://seer.cancer.gov and https://www.cdc.gov/nchs/products/life_tables.htm.
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cidence or mortality rates do not peak at the highest
age but rather earlier in both sexes. Men have two times higher incidence and mortality rates (see Y-axis)
than women. Men experience the highest incidence
and mortality rates for lung cancer, while older women experience the highest incidence and mortality
rates for colon cancer. Cancer of the stomach shows
the lowest values.
A rather different pattern of risks is observed
in the LAR estimates (Tables 4a and 4b) for cancer
incidence and mortality (based on equations 7, 8).
The values of the LARs are provided for the Czech
Republic and the USA. The estimates of the combined/
weighted LARs (shown in bold, in the columns named: Combined and adjusted by DDREF for the Czech
Republic and the USA 2009–2011) are specified for
colon (C18), lung (C34), and stomach (C10) cancers.
The highest lifetime attributable incidence risk for
men was colon cancer and for women lung cancer,
while the incidence and mortality risk of stomach
cancer was the lowest for both sexes. Regarding lifetime attributable mortality risk, men and women, show

the highest values for lung cancer, while the colon cancer attributable mortality risk is the second highest.
This pattern is also confirmed in US data (Tables
4a, b). Lung cancer is an important cause of cancer
morbidity and mortality among men (Figure 5a).
Cigarette smoking is known as a major factor of such
cancer (Chyou PH et al., 1992). However, the BEIR
VII report assumes that the lung cancer risk is also
directly proportional to the radiation dose. Unlike
age-specific morbidity and mortality rates (Figure 5b)
females have a higher lifetime lung cancer risk from
radiation compared to males when looking at the LARs
(Table 4a, b) for both exposure ages (10 or 30).
This pattern is confirmed by both Czech and US data.
Sex-dependent variations in lung cancer incidence risk
estimates can be due to the differences in additional
cancer risks similar to the breast and ovaries. This
fact contributes to the increased risk for lung cancer
from radiation in females. Similarly, atomic bomb
survivor data suggest that this difference is due
to the changes in inherent risk rather than disease latency. Age-related risks in younger populations are domi-

Figure 5b Age-specific incidence and mortality rates of three cancer sites for females, Czech Republic
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nated by initiation processes, while at later ages radiation-induced cancers may also result from the growth
of preexisting malignant cells (Huff et al., 2016).
Results from the Japanese atomic bomb survivors
provide strong evidence for cancer morbidity and mor-

tality risks not only for lung but also for colon cancers.
Colon cancer is more frequent among women at older
ages compared to men in the Czech Republic (Figures
5a, b). Dietary habits are considered important determinants of colon cancer risk (Health Protection Agency,

Table 4a Lifetime attributable risk for people exposed to LET at age 10 in the Czech Republic
Lifetime Attributable Risk of Solid Cancer Incidence when age at exposure is 10 in 2009–2011
MALES
Cancer site

LAR based
on EAR

LAR based
on ERR

FEMALES

Combined
and adjusted
by DDREF

USA
2009–2011

LAR based
on EAR

LAR based
on ERR

Combined
and adjusted
by DDREF

USA
2009–2011

Colon (C18)

287

434

256

277

178

209

133

162

Lung (C34)

255

360

189

210

378

536

280

463

Stomach (C16)

439

50

64

46

439

58

71

58

Lifetime Attributable Risk of Solid Cancer Mortality when age at exposure is 10 in 2009–2011
MALES
LAR based
on EAR

Cancer site

LAR based
on ERR

FEMALES

Combined
and adjusted
by DDREF

USA
2009–2011

LAR based
on EAR

LAR based
on ERR

Combined
and adjusted
by DDREF

USA
2009–2011

Colon (C18)

117

188

109

100

77

91

57

54

Lung (C34)

225

308

165

164

309

408

224

334

Stomach (C16)

312

36

46

22

309

41

50

29

Note: Number of cases per 100 000 persons exposed to a single dose of 100 mSv. All results in the table refer to the Czech Republic, only the column
named USA 2009–2011 shows the LAR values for the USA.
Source: Own calculation.

Table 4b Lifetime attributable risk for people exposed to LET at age 30 in the Czech Republic
Lifetime Attributable Risk of Solid Cancer Incidence when age at exposure is 30 in 2009–2011
MALES
Cancer site

LAR based
on EAR

FEMALES

LAR based
on ERR

Combined
and adjusted
by DDREF

USA
2009–2011

LAR based
on EAR

LAR based
on ERR

Combined
and adjusted
by DDREF

USA
2009–2011

Colon (C18)

125

238

131

142

77

112

67

82

Lung (C34)

114

199

90

101

168

295

132

219

Stomach (C16)

191

28

33

24

191

32

36

29

Lifetime Attributable Risk of Solid Cancer Mortality when age at exposure is 30 in 2009–2011
MALES

FEMALES

Cancer site

LAR based
on EAR

LAR based
on ERR

Combined
and adjusted
by DDREF

USA
2009–2011

LAR based
on EAR

LAR based
on ERR

Combined
and adjusted
by DDREF

USA
2009–2011

Colon (C18)

52

104

56

52

34

50

30

28

Lung (C34)

100

171

78

78

137

226

106

158

Stomach (C16)

136

20

24

11

135

22

26

15

Note: Number of cases per 100 000 persons exposed to a single dose of 100 mSv. All results in the table refer to the Czech Republic, only the column
named USA 2009–2011 shows the LAR values for the USA.
Source: Own calculation.
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2011). Colon cancer incidence and the lifetime mortality attributable risks due to radiation are more significant for males than females (Tables 4a, b) in the Czech
Republic and in the USA. The LAR of colon cancer is
the highest among males when incidence is considered,
while among females it is the second highest. However,
the mortality pattern is different, as the LAR of colon
cancer is then the second highest for both sexes, both
ages at exposure (10, 30), and in both countries (Czech
Republic, USA).
Stomach cancer incidence and mortality rates are
lower than lung and colon cancers for males as well as
for females. Stomach cancer is more common in men

than in women. However, the LAR incidence and
mortality of stomach cancer is higher for women than
men (Tables 4a, b) for both exposure ages (10, 30) and
in both countries (Czech Republic, USA).
We can conclude that the patterns of age-specific
incidence and death rates for three selected cancer sites
(colon, lung and stomach; Figures 5a, b) are not the
same as the figures for the lifetime attributable risks
due to radiation (Tables 4a, b). The main contrast
between the rates (incidence and death) and the LAR
is seen when males and females are compared. Females are more susceptible to radiation in terms
of the incidence risk of lung cancer and the incidence

Table 5a Lifetime attributable risk of cancer for three scenarios of radiation doses when age at exposure is 10
Dose mSv

2.71

2.85

3.30

2.71

2.85

3.30

Estimate of LAR incidence when age at exposure is 10
Cancer site

MALES

FEMALES

Colon (C18)

6.93

7.28

8.43

3.60

3.79

4.39

Lung (C34)

5.11

5.38

6.23

7.58

7.97

9.23

Stomach (C16)

1.73

1.82

2.11

1.93

2.03

2.35

Estimate of LAR mortality when age at exposure is 10
Cancer site

MALES

FEMALES

Colon (C18)

2.95

3.10

3.59

1.56

1.64

1.90

Lung (C34)

4.47

4.70

5.44

6.06

6.38

7.38

Stomach (C16)

1.24

1.31

1.52

1.36

1.43

1.66

Note: Number of cases per 100 000 persons exposed to doses in mSv.
Source: Own calculation.

Table 5b Lifetime attributable risk of cancer for three scenarios of radiation doses when age at exposure is 30
Dose mSv

2.71

2.85

3.30

2.71

2.85

3.30

Estimate of LAR incidence when age at exposure is 30
Cancer site

MALES

FEMALES

Colon (C18)

3.54

3.72

4.31

1.81

1.91

2.21

Lung (C34)

2.43

2.55

2.96

3.59

3.78

4.37

Stomach (C16)

0.89

0.94

1.08

0.98

1.03

1.19

Estimate of LAR mortality when age at exposure is 30
Cancer site
Colon (C18)

MALES
1.53

1.61

FEMALES
1.86

0.80

0.84

0.97

Lung (C34)

2.13

2.23

2.59

2.88

3.03

3.51

Stomach (C16)

0.64

0.67

0.78

0.69

0.73

0.84

Note: Number of cases per 100 000 persons exposed to doses in mSv.
Source: Own calculation.

145

2017

ČLÁNKY

59 (2)

and mortality risk of stomach cancer. The same patterns are observed in the US results.
In order to quantify the possible effects of increased
radiation, the life attributable risks are computed
for three different levels of radiation (2.71; 2.85; 3.30
in mSv) and included in Tables 5a, b.
The levels of average annual dose of natural background radiation in the Czech Republic were selected
according to the conditions provided in Table 1 (annual dose of natural background radiation in the Czech
Republic in previous solar cycles; level=2.71 mSv) and
Table 2 (annual average dose of natural background
radiation in the Czech Republic during a long-term
solar minimum, level=2.85 mSv). The third value
of 3.30 mSv reflects the higher dose observed after
the Fukushima nuclear disaster in 2011. The results
provided in Tables 5a, b are based on equation 7,
where the resulting value of the LAR is multiplied
by the corresponding level (dose in mSv). Therefore,
the cancer morbidity/mortality risk patterns fitted
for LAR are repeated, with clearly increased risks
at higher doses.

5. CONCLUSION AND DISCUSSION
The increasing concentration of cosmic radiation and
cosmogenic radionuclides during periods of low solar
activity for the specific conditions in the Czech Republic augments the lifetime attributable incidence
or death risks of solid cancers (colon, lung and stomach) for males and females. The adverse conditions

are present when the cosmic radiation increases by
about 16 % during periods of very low solar activity.
The estimated lifetime risks induced by the annual
dose of natural background radiation are and will be
significantly higher for the present and near future
(years 2008–2040) during solar cycles Nos. 24 – 26,
which will experience lower solar activity than in previous periods. While medical sources of radiation are
much higher than natural background radiation, they
are only applied to a part of any given population.
In contrast, doses of natural background radiation
affect the entire population without exception, and
in the long-term. In particular, the estimate of the annual dose of radiation from medical sources for the Czech
Republic is around 0.3 mSv per year. Moreover, this
value was reported in 1996, when modern diagnostic techniques, such as CT multidetectors etc., were
still not widely available. At the same time, the US
reported its dose from medical sources of radiation
to be 5 mSv per year (Cohen, 2012). In comparison,
the typical dose received during a transatlantic flight
(Europe – North America) from galactic cosmic rays
is 0.05 mSv (FGR, 1994). It can be significantly amplified by a solar energetic particle event. Enhancements of up to a factor of 10 have been estimated
in cases of maximum exposure to an event. Nevertheless, the upcoming long period of solar minimum
predicted for the years 2020–2040 will mean that cosmogenic radionuclides in our environment will play
a much greater role in human health than previously.
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Příprava sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2021
Josef Škrabal

Příprava sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) v roce 2021 vychází z usnesení vlády ČR č. 5 ze dne
13. ledna 2016 ke způsobu realizace sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2021. Koncept připravovaného SLDB je
založený na maximálním využití existujících administrativních zdrojů dat, které bude doplněno obsahově
redukovaným terénním šetřením. Tímto usnesením
vlády bylo také uloženo vybraným rezortům předat
Českému statistickému úřadu (ČSÚ) požadované
údaje z administrativních zdrojů a poskytnout mu
metodickou a technickou pomoc při jejich zpracování.
Účelem předání dat bylo vypracování analýzy konzistence existujících administrativních zdrojů dat
a možnosti jejich integrace. Tato analýza je nezbytným
podkladem pro ověření navržené koncepce provedení
sčítání a předpokladem pro zpracování návrhu věcného záměru zákona o sčítání v roce 2021.
ČSÚ proto musel nejdříve propojit záznamy
ze vzorků administrativních zdrojů a převést data
ze „surového“ stavu, v jakém je získal od rezortů,
do podoby vhodné pro další zpracování. Původní
data byla totiž mnohdy v textových formátech,
s chybějícími hlavičkami tabulek apod. Následně
byly harmonizovány tabulky v rámci jednotlivých
zdrojů, byly odstraněny duplicity, nejednoznačné
klíče a další „porušení“ pravidel relačních databází.
Byly tak vytvořeny izolované datové modely pro
jednotlivé zdroje. Poté byly zkontrolovány a opraveny
přirozené identifikátory. Exaktní propojení pomocí
přirozených identifikátorů bylo provedeno v dalším
kroku, u většiny zdrojů s vysokou mírou úspěšnosti. Dalším úkolem bylo odvození ukazatelů (věk
a pohlaví z rodného čísla, příznak platnosti záznamu
k referenčnímu datu 1.1.2016 apod.), a to jednak pro
usnadnění dalších prací s daty, ale především pro následné pravděpodobnostní párování záznamů nepropojených přes rodné číslo. Teprve poté bylo možno
spustit výpočty podobnosti atributů vhodných pro
párování. Podobnost jmen, příjmení a data naro-
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zení v textové podobě byla pro porovnání vypočtena
pomocí dvou různých metod, aby bylo možné posoudit
jejich vhodnost.
Výsledky analýzy poskytují podkladové materiály
pro nutná jednání s rezorty. Jednání se vedou o řešení
nejasností a nekonzistencí mezi zdroji, ale také
o formě předávaných dat. Postupně jsou rozpracovány poznatky z pravděpodobnostního párování,
aby bylo dosaženo maximální přesnosti, případně
budou zkoumány i modifikace pro jednotlivé zdroje,
resp. specifické subpopulace (zkušenosti s párováním budou po zobecnění velmi důležité zejména při
propojování administrativních dat s formuláři, kde
budou pravděpodobnostní techniky hrát mnohem
významnější roli).
Na základě podrobných analýz možných způsobů
provedení SLDB byl zpracován návrh věcného záměru
zákona o sčítání lidu domů a bytů v roce 2021. Tento
návrh vychází z výše uvedeného konceptu a je v souladu s evropskými právními předpisy ke sčítání lidu
a s právním řádem České republiky. Snaží se zohlednit potřeby uživatelů dat z veřejnoprávní, akademické
i komerční sféry, a to jak z hlediska obsahu dat, tak
jejich kvality. Současně však byl kladen zásadní důraz
na maximální snížení zátěže, které sčítání představuje
pro obyvatele České republiky. K tomu jsou v návrhu
vyžity dvě cesty.
První je výrazné omezení počtu otázek na sčítacích formulářích. Datová základna reprezentovaná dostupnými administrativními zdroji sice
neumožňuje zcela upustit od plošného dotazníkového šetření, umožní však významně snížit počet
zjišťovaných otázek. Spolu s vyřazením dnes již
méně relevantních témat lze celkový počet otázek
na sčítacích formulářích snížit ve srovnání s minulým
cenzem zhruba na polovinu.
Druhým, pro respondenty ještě významnějším
krokem, je navržený způsob přístupu k dotazníkům,
jejich vyplnění a odevzdání. Předložený návrh nabízí respondentům možnost (nikoliv povinnost) sečíst
se online, a na rozdíl od minulého sčítání zcela bez
nutnosti osobního či telefonického kontaktu se sčíta-
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cím komisařem. Sčítací komisaři následně provedou
klasické dotazníkové šetření pouze v domácnostech,
které možnost sečíst se online nevyužijí.
Příprava SLDB pokračuje i na celosvětové a evropské úrovni. K provedení sčítání v roce 2021 byly
připraveny tři prováděcí předpisy, navazující na obecné nařízení ke sčítání lidu (Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 763/2008 ze dne 9. července 2008
o sčítání lidu, domů a bytů). Všechny již prošly celým
schvalovacím procesem a byly zveřejněny v Úředním
věstníku EU.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/543 ze dne
22. března 2017 stanoví prováděcí pravidla k nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008
o sčítání lidu, domů a bytů, pokud jde o technické
specifikace témat a jejich rozdělení. Vedle definic
jednotlivých témat jsou obsahem nařízení i jejich
požadovaná rozdělení (číselníky). Konkrétně je zde
uvedeno 14 témat za osoby (např. země/místo narození, rok přistěhování do země, místo obvyklého
pobytu rok před sčítáním, typ ekonomické aktivity,
zaměstnání, postavení v zaměstnání, místo pracoviště), 6 témat za domácnosti (např. typ a velikost soukromé domácnosti, postavení v rodině/domácnosti)
a 14 témat za domy a byty (např. způsob bydlení, typ
vlastnictví bytů, charakteristiky zalidnění bytu, vybavení bytu nebo domu).
Dne 20. dubna 2017 bylo přijato nařízení Komise (EU) 2017/712, kterým se zavádí referenční rok
a program statistických údajů a metadat pro sčítání

lidu, domů a bytů stanovený nařízením Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008. Jako referenční rok pro sčítání lidu, domů a bytů se určuje rok
2021. Každý členský stát musí určit pro údaje ze SLDB
referenční datum, které oznámí Komisi (Eurostatu)
do konce roku 2019. V nařízení je také definován program statistických údajů, jež mají být předány Komisi
(Eurostatu) za referenční rok 2021. Tento program je
tvořen tzv. hyperkrychlemi, což jsou vícerozměrná
křížová srovnání jednotlivých rozdělení témat. Seznam
hyperkrychlí je uveden v příloze tohoto nařízení.
Celkový počet požadovaných hyperkrychlí je 41,
v tom je 32 hyperkrychlí za osoby, 4 za domácnosti
a 5 za domy a byty.
Třetím prováděcím předpisem je Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/881 ze dne 23. května 2017,
kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítání lidu, domů a bytů,
pokud jde o způsob zpracování a strukturu zpráv
o kvalitě a technický formát pro předávání údajů,
a kterým se mění nařízení (EU) č. 1151/2010. Nařízení mj. ukládá povinnost členským státům předložit
Komisi (Eurostatu) do 31. března 2024 podkladové
informace a údaje a metadata související s kvalitou
(obsah a struktura zprávy o kvalitě je v příloze nařízení). Nařízení rovněž definuje technický formát,
který se použije pro předání údajů a metadat za referenční rok 2021 (formát pro výměnu statistických
údajů a metadat – Statistical Data and Metadata
Exchange – SDMX).
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UNDERSTANDING DEMOGRAPHIC
TRANSITIONS1)
Jitka Rychtaříková

Významné a někdy nečekané změny demografických trendů se obvykle nazývají revolucí či přechodem (tranzicí), a to buď podle závažnosti popisované
změny, nebo i různě podle autorů. Právě publikovaná kniha, ekonoma Clauda Diebolta z University ve
Štrasburku a historické ekonomky Faustine Perrin
působící nyní v Lundu ve Švédsku, se však neomezuje
pouze na analýzu jednoho přechodu či revoluce, ale
svou knihu nazývají Understanding Demographic Transitions, přičemž chápou probíhající demografické změny jako vzájemnou interakci více procesů/přechodů.
Publikace vychází ze studia proměn demografického
chování ve Francii a jejích departementech v časovém
horizontu posledních 200 let. Text je strukturován
do čtyř hlavních kapitol, které se postupně zabývají
tématy: Vývoj demografického chování (Evolutions
of Demographic Behavior, s.1–40), 2) Proměna pracovní síly (Changes in the Labor Force, s. 41–94), 3)
Rostoucí investice do vzdělání (Increasing Educational
Investments, s. 95–140) a 4) Transformace genderových vztahů (Transformations of Gender Relations
s.141–173). Na základě bohaté empirické dokumentace
(nejen demografické) je francouzský populační vývoj
dáván zejména do souvislosti s měnícím se postavením
žen a jejich rolí v rodině a v placeném zaměstnání.
Francie byla první zemí, kde nejenže začal první
demografický přechod (demografická revoluce), ale
také patřila ještě na přelomu 18. a 19. století k populačně největší zemi v Evropě. Před 1. světovou válkou
však klesla svým počtem obyvatel na 5. místo a byla
považována za „starou zemi“. Autoři při vysvětlení
těchto demografických změn kladou důraz na proměnu rodiny a změny manželských vzorců. Uvádějí
dva modely matrimoniálního chování vysvětlujícího
pokles úrovně plodnosti ve Francii, a to: 1) Malthusov-

ský model, založený na sexuální abstinenci, odkládání
sňatků do vyššího věku a nárůstu podílu svobodných,
provázený nízkým podílem dětí narozených mimo
manželství (tento typ byl např. v Bretani), 2) omezování plodnosti v rámci manželských svazků, který lze
vysvětlit brzkým používáním antikoncepce a prodlužováním meziporodních intervalů (tento vzorec byl
typický pro bohaté vrstvy – elity, v pařížském regionu apod.). Rozdíly mezi severem a jihem Francie,
respektive regiony, jsou také dávány do souvislosti
s dědickým systémem, kdy na jihu bylo aplikováno
římské dědické právo na základě závěti, zatímco
na severu působil vliv germánského zvykového práva,
kde majetek zůstával v rodině a obvykle ho dědil
nejstarší syn, přestože napoleonský zákoník nastolil
v tomto směru určitý kompromis. Po Francouzské
revoluci (1789) byly změny plodnosti dávány také do
souvislosti s podílem katolických kněží, kteří odmítli
přísahat na novou ústavu (clergé réfractaire). Tam kde
byl jejich podíl vyšší, regiony byly více nábožensky orientované a demografické změny byly spíše ve znamení
malthusovského modelu omezování plodnosti. Další
(druhá) kapitola je zaměřena na vývoj placené ženské pracovní síly, a to z aspektů její intenzity, přínosu
do rodinného rozpočtu, odvětví, kde ženy pracovaly,
rozdílů ve mzdách mužů a žen. Všechny tyto faktory
pak ovlivňovaly vzorce demografického chování.
Během 19. století rostla ve Francii ekonomická aktivita žen a to zejména v poslední třetině tohoto století.
Svobodné ženy však byly vždy ekonomicky aktivnější
v porovnání s vdanými ženami. Nicméně je to právě
zapojování vdaných žen do pracovní aktivity, které pak
ovlivňovalo prokreační chování, a tedy hodnoty ukazatelů plodnosti. Francouzský vývoj je zajímavý tím,
že zde byla dvě období „zatlačení žen do domácnosti“
(ve smyslu poklesu ekonomické aktivity vdaných žen),
a to v období mezi dvěma světovými válkami (jako
nástroj propopulačních opatření a názoru o nesluči

1) Diebolt, Claude – Perrin, Faustine. Understanding Demographic Transitions. An Overview of French Historical Statistics. Springer
International Publishing, Population Economics, 2017, ISBN978-3-319-44650-9, DOI10.1007/978-3-319-44651-6, 176 s.
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telnosti mateřství a zaměstnání) a po druhé světové
válce až do konce šedesátých let (tj. většinou během
tzv. „Trente Glorieuses”). Vzdělání žen, které se dnes
uvádí jako klíčové pro rozvojové země, mělo v minulosti svůj význam, a to zejména z důvodu porozumění
zapojení žen do ekonomické aktivity a rozdílů mezd
žen a mužů. Historické myšlení původně vycházelo
z názoru, že vzdělání dívek se má odvíjet od jejich budoucích rolí a nikoliv pro veřejnou potřebu. Až teprve
od poloviny 19. století nastal pokrok ve vzdělávání
dívek a žen. Vzdělání dívek začalo být považováno za
vhodné i kvůli jejich budoucímu zaměstnání. Teprve však od šedesátých let 20. století pozorujeme nárůst dívek v terciárním vzdělávání. Odhady o vývoji
vzdělání byly nejdříve zjišťovány pomocí nějakého
ukazatele gramotnosti. Znalost čtení a psaní se ve
Francii zjišťovala počínaje sčítáním 1831. Pro dřívější
období použili autoři originální přístup, tj. zda osoba
uměla podepsat manželskou smlouvu, a také míru/
intenzitu údajů zaokrouhlování věku (age heaping).
Jako míru použili modifikovaný Whipple index, tj.
tzv. ABCC index, jehož hodnota 0 znamená žádnou
gramotnost a hodnota 100 plnou. Koncem 18. století
byl nejvíce gramotný severovýchod Francie, který byl
také nejvíce urbanizovaný a industrializovaný. Ženy
neměly stejný přístup ke vzdělání jako muži, i když
do určité míry jim (zejména těm z bohatých vrstev)
to bylo umožněno. Až teprve na konci 19. století bylo
otevřeno první lyceum pro dívky (1881 Montpellier)
a teprve od roku 1924 měly dívky právo maturovat za
stejných podmínek jako chlapci. Vysokoškolské vzdělávání žen začalo prakticky až ve 20. století, přičemž
jeho intenzita pomalu rostla do poloviny 20. století
a teprve od šedesátých let 20. století lze pozorovat
jeho rychlý vzestup. Větší počet dívek než chlapců

na univerzitách lze pozorovat od počátku osmdesátých let 20. století.
Pro vysvětlení změn prokreačního chování autoři postupně uvažovali výše uvedené faktory, které lze označit
za demografické (sňatečnost, úmrtnost, zejména kojenecká) a ekonomické (ekonomická aktivita a vzdělání
žen). V poslední kapitole k tomu přidali vliv měnících se
genderových vztahů. Právě proměna od patriarchálního
uspořádání rodiny k egalitářskému rodinnému typu se
velmi výrazným způsobem promítla do prokreačních
vzorců. Ve Francii vdané ženy například nemohly až do
roku 1938 rozhodovat v právních záležitostech bez svolení manžela a do roku 1907 svobodně nakládat se svou
mzdou. V šedesátých letech 20. století přispěla k větší
rovnosti žen antikoncepční pilulka, ale také rostoucí
vzdělanost, nové pracovní příležitosti apod. Následně
výrazně vzrostl podíl ekonomicky aktivních žen, jehož
důsledkem byl nárůst poměru ekonomicky aktivních
žen ku ekonomicky aktivním mužům. Také se výrazně
snížil mzdový rozdíl mužů a žen. Všechny tyto změny
však dramaticky neovlivnily, viděno dnešníma očima,
úhrnnou plodnost Francie, která stále patří k nejvyšším v Evropě.
Název publikace Understanding Demographic Transitions velmi dobře vystihuje autorský záměr nevidět
pouze jeden přechod, ale interakci několika procesů, kde lze obtížně rozlišit příčinu a následek. Kniha
vychází ze syntézy mnoha statistických údajů a lze ji
tak považovat za „ kvalitního reprezentanta francouzského analyticko-syntetického přístupu“, kdy hlavním
cílem je obsahové zaměření (vychází z rozsáhlé bibliografie), které je ale kvantitativně dobře podepřeno
(v knize jsou, mimo celostátních analýz, cenné série
kartogramů na úrovni departementů, které dokumentují vývoj v čase).

153

2017

ZPRÁVY

59 (2)

Z České demografické
společnosti
První diskusní večer v novém roce proběhl 18. ledna 2017.
Ladislav Průša (VÚPSV, VŠE) vystoupil s příspěvkem na téma Je naše společnost připravena
na řešení důsledků stárnutí populace? V úvodu
svého vystoupení seznámil posluchače s projekcí obyvatelstva ČR do roku 2100, ze které jasně vyplývá,
že bude docházet ke stárnutí populace ČR a s tím
souvisejícímu zvyšování podílu osob závislých na
poskytování služeb sociální péče. Dalším důsledkem nepochybně bude nárůst výdajů na sociální
péči, potřeba zajištění dostatečně velkých kapacit v domovech pro seniory a zajištění pečovatelské služby.
Dále upozornil na fakt, že se stárnutím populace se
bude zvyšovat počet příjemců příspěvku na péče. Pro
zvládnutí budoucí situace je nutné zajistit efektivní
systém financování sociálních služeb, dlouhodobou
jistotu poskytovatelů sociálních služeb, zlepšit odměňování pracovníků v sociálních službách, zajistit
hmotnou podporu pečujícím osobám, případně zavést
pojištění na péči. Výrazně porostou také výdaje zdravotních pojišťoven (v roce 2030 by mohly být téměř
dvojnásobné, než byly v roce 2014). Bude tedy nutné
zvýšit sazby pojistného na zdravotní pojištění (i za
tzv. státní pojištěnce) a jako nevyhnutelná se jeví
i nutnost zvýšení spoluúčasti pacientů při poskytování zdravotní péče.
Únorovým diskusním večerem (15. února) provedla Šárka Daňková (ÚZIS) a Michala Lustigová
(PřF UK). Přednášející se věnovaly Výběrovým šetřením EHIS a EHES 2014 v ČR. Š. Daňková v úvodu
prezentace vysvětlila rozdíl mezi EHIS = (European)
Health Interview Survey / (Evropské) dotazovací šetření o zdraví, EHES= (European) Health Examination
Survey / Evropské šetření zdravotního stavu populace s lékařským vyšetřením. Dále se věnovala šetření
EHIS, které je prováděno ve všech zemích EU a pro
některá témata je jediným zdrojem, jak informace
získat. Mezi nevýhody šetření může patřit nutnost
populačního odhadu, protože se jedná o výběrové
šetření nebo určité zkreslení subjektivním pohledem
respondenta. Z šetření se o respondentovi lze dozvědět
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detailní sociodemografické charakteristiky, výskyt
chronických onemocnění, využívání zdravotní péče
(frekvence, útrata, …) a charakteristiky životního stylu
(kouření, váha, sport, alkohol, …). Data z šetření mají
velký potenciál při zpracování politických koncepcí
v oblasti zdraví a sociální péče, při strategickým plánování nebo monitoringu preventivních opatření
na různých úrovních. Šetření je prováděno ÚZISem
ve spolupráci s ČSÚ (tazatelská síť). Šetření EHES,
které navazovalo na EHIS, se věnovala M. Lustigová.
Lékařské vyšetření zahrnovalo měření krevního
tlaku, antropometrická měření a analýzu žilní krve
a vyšetřeno bylo 1 220 respondentů. Cílem šetření
bylo získat informace o rizikových faktorech většiny
chronických neinfekčních onemocnění a jejich prevalenci, odhalit nediagnostikované případy, zjistit podíl
osob ve „zdravé“ populaci, které své rizikové faktory
neznají, případně nejsou dobře léčeni a objektivizovat
údaje sdělené respondentem v dotazníku. Data by
měla také poskytnout podklady pro přípravu včasných preventivních opatření včetně hodnocení preventivních programů na podporu zdraví.
Janu Vrabcovou (VÚPSV, VŠE) přivítali posluchači na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze
15. března 2017. V prezentaci se věnovala tématu
Senioři – sociální skupina ohrožena exekucemi?
V posledních letech roste zadluženost celé populace
ČR. U seniorů může být způsobena snahou pomoci
svým blízkým, nákupem na nechvalně proslulých
předváděcích akcích nebo sníženou schopností orientace v nabídce finančních služeb. Řada seniorů
si ale dluh přenese ještě z ekonomicky aktivního
života a ze starobního důchodu ho není schopna
řádně splácet. Na základě dat z České správy sociálního zabezpečení J. Vrabcová zjistila, že počet osob
s exekucí mezi rokem 2004 a 2015 narostl 3,4krát,
přitom počet osob pobírajících důchod narostl
o necelých 10 %. Ačkoliv dochází k nárůstu podílu
osob s exekuční srážkou z důchodu, v porovnání
s celorepublikovým průměrem není mezi osobami
pobírajícími důchod takový podíl osob s exekucí jako
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v celé populaci (2,8 %, resp. 7 %). Z krajského srovnání vyplynulo, že nejvyšší podíl zadlužených osob
je v kraji Ústeckém, Moravskoslezském, Libereckém
a Karlovarském.
Na posledním diskusním večeru v tomto akademickém roce (19. dubna 2017) vystoupila Kornélia Cséfalvaiová (FIS VŠE) s přednáškou na téma Demence
v České republice. Přítomné posluchače upozornila na
nejednotnost definic a metodik, díky čemuž vznikají
velmi různorodé výsledky. Dosud neexistuje žádný
relevantní výzkum v oblasti očekávaného nárůstu
počtu dementních osob. Mezi hlavní determinanty
demence nebo těžkých kognitivních poruch patří
věk, naopak vyšší vzdělání a rodinný stav, resp. byd-

lení s partnerem, kognitivní funkce ovlivňuje kladně.
Autorka nastínila, jak lze provést odhad budoucího
počtu dementních osob pomocí prognózy ČSÚ. I toto
ale naráží na problém – není znám počet osob s demencí. Na základě zahraničních studií je možné odhadnout,
že v ČR je to přibližně 150 tisíc osob. Na základě několika provedených analýz autorka dospěla k závěru, že
počet osob s demencí bude v roce 2050 výrazně vyšší.
Všechny prezentace z uplynulých diskusních večerů ČDS a seznam plánovaných diskusních večerů
naleznete na:
http://www.czechdemography.cz/akce/dv/uplynule-dv/.
MP

Dagmara Dzúrová se dožívá
významného životního jubilea
Prof. RNDr. Dagmara Dzúrová, CSc., se narodila dne
8. června 1957 v Praze. V roce 1983 absolvovala studium
oboru sociální a ekonomické geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde o té doby pracuje.
Přestože působila a dodnes působí na katedře sociální
geografie a regionálního rozvoje, její hlavní odborné
zaměření spadá do oblasti demografie. S katedrou demografie
a geodemografie dlouhodobě
úzce spolupracuje a významně se podílí na rozvoji českého
demografického výzkumu. Od
počátku své vědecké činnosti
se věnuje otázkám nemocnosti a úmrtnosti a stala se v této
oblasti demografie mezinárodně uznávanou odbornicí. Dále
se výrazně zasloužila o využití
demografie v interdisciplinárním
výzkumu. Zabývá se problematikou kvality života, zdravotního

stavu obyvatel, jeho prostorovou diferenciací, sociálně-patologickými jevy a procesy v populacích.
V roce 2007 se habilitovala z demografie prací
na téma Zdraví a společnost, dopad sociálních vlivů
na zdraví člověka a v roce 2016 byla jmenována profesorkou demografie na Univerzitě Karlově. V rámci pedagogické činnosti se orientuje
na širší souvislosti populačního
vývoje, přednáší důležité metodologické kurzy pro studenty
demografie a sociální geografie a jako školitelka se podílí
na vedení závěrečných prací
z demografie v bakalářském,
magisterském i doktorském
stupni studia. Jako garantka se
zasloužila o přípravu a vznik
nového magisterského studijního programu Epidemiologie
a studijního oboru Sociální epidemiologie, jež je od školního
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roku 2014/2015 akreditován na Přírodovědecké fakultě
Univerzity Karlovy.
Dosavadní výzkumná činnost prof. Dzúrové je široká a v současnosti pokrývá i další oblasti – sociální
epidemiologii a sociální psychiatrii, mezinárodní migraci a zdraví, sociální exkluzi a integraci vybraných
skupin do majoritní společnosti se zaměřením na
imigranty a osoby zdravotně znevýhodněné. V rámci
českého výzkumného prostoru je vedoucí univerzitního centra excelence zaměřeného na výzkum
sociálně-prostorových nerovností a rizik na počátku
21. století. Dále je také vedoucí výzkumného týmu
GeoQol – Centra výzkumu zdraví, kvality života
a životního stylu v geodemografických souvislostech
postkomunistické společnosti a současně je členkou
výzkumného týmu GeoMigrace. Prof. Dzúrová byla
a je řešitelkou nebo spoluřešitelkou řady národních
výzkumných projektů GA ČR – Eurocores, GA ČR,
IGA MZ ČR. Například v letech 2010–2014 byla hlavní
řešitelkou projektu IGA MZ ČR zaměřeného na analýzu vztahu zdravotně rizikového chování mládeže
a socio-geografických determinant prostředí.
Mimořádné je její zapojení do mezinárodního
výzkumu, především evropských projektů 7. rámcového
programu EU a 8. rámcového programu pro výzkum
a vývoj – Horizont 2020. Konkrétně lze zmínit její
roli hlavní řešitelky spolupracujícího českého centra
v rámci Horizont 2020 Euro-Healthy: Shaping
EUROpean policies to promote HEALTH equitY
(2015–2018), hlavní řešitelky spolupracujícího českého centra v rámci 7thFP- SANCO: Socioeconomic
inequalities in mortality: Evidence and policies in cities
of Europe (2009–2012) a hlavní řešitelky spolupracujícího českého centra v rámci 7thFP-HEALTH:
Evaluating the impact of structural policies on health
inequalities and their social determinants and fostering
chase (2012–2016). V rámci mezinárodní spolupráce
navázala prof. Dzúrová kontakty s celou řadou zahraničních pracovišť. V letech 1997–2002 byla členkou
Steering Committee ESF programu: Social Variations
in Health Expectancy. V roce 2002 absolvovala měsíční
stáž jako senior reseach fellow na University College
London, Department of Epidemiology and Public
Health. V akademickém roce 2002/2003 byla jako
post-doctoral fellow na University of California, Berkeley, School of Public Health a v následujícím pětiletém
období byla jejím externím členem a spolunositelkou
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výzkumného projektu US Fogarty. Od roku 1998 je
členkou redakční rady časopisu Health&Place a Social
Science and Medicine publication, Elsevier.
Výsledkem její vědecké činnosti je rozsáhlá publikační činnost a to často se zahraničními spoluautory.
Je spoluautorka 2 monografií (např. z roku 2000 –
D. Dzúrová, E. Smolová a E. Dragomirecká: Duševní
zdraví v sociodemografických souvislostech) a na
3 monografiích se podílela jako editorka (např. z roku
2002 – D. Dzúrová, E. Dragomirecká: Sebevražednost
obyvatel České republiky v období transformace
společnosti). Dále je autorkou nebo spoluautorkou
21 kapitol v monografiích a 60 článků v odborných
recenzovaných časopisech, z nichž 23 je publikováno
v mezinárodně významných časopisech.
Prof. Dzúrová také působila a působí v řadě akademických i jiných funkcích. V letech 2006–2013
byla členkou kolegia děkana PřF UK a proděkankou pro studium a studijní záležitosti. Od roku 2006
až dosud je členkou vědecké rady geografické sekce
a členkou vědecké rady PřF UK. Od roku 2014 zastává
funkci vedoucí katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK a je také členkou výboru České
demografické společnosti. Od roku 2016 je jmenovanou
členkou pracovní skupiny pro otázky nerovností ve
zdravotnictví ministra zdravotnictví ČR. Navíc dlouhodobě aktivně pracuje v občanském sektoru podporující začleňování osob zdravotně znevýhodněných
do společnosti. Velmi se zasloužila o rozvoj celostátní
občanské společnosti Downsyndrom.cz, kde nejprve působila jako členka výboru a od roku 2000 jako
předsedkyně.
Za svou vědeckou, pedagogickou a popularizační
činnost dostala řadu ocenění. Již v roce 1991 získala
Cenu prof. Šauera, kterou uděluje Česká demografická
společnost za mimořádnou demografickou práci
roku. V roce 2001 obdržela I. cenu Vládního výboru
v kategorii děl popularizujících problematiku
zdravotního postižení za publikační materiál určený pro zdravotnictví a v roce 2001 byla členkou
autorského kolektivu, který získal Národní psychiatrickou cenu prof. V. Vondráčka za publikaci
Psychiatrická nemocnost obyvatel České republiky.
Poslední cenu získala na návrh Akademického senátu
PřF UK v roce 2013, a sice Medaili děkana Přírodovědecké fakulty UK za mimořádný přínos k rozvoji
fakulty a šíření jejího dobrého jména.
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Předložený výčet pracovních úspěchů, důležitých
milníků a významných ocenění prof. Dzúrové dokumentuje vrchol pracovní kariéry, v němž se zúročila
neúnavná snaha, cílevědomost a značné pracovní nasazení. Zároveň je třeba ocenit velmi záslužnou práci
prof. Dzúrové v občanském sektoru, kde mimo jiné
mohla využít své výjimečné organizační schopnosti
a realizovat svůj zájem o zlepšení podmínek ve spo-

lečnosti ve prospěch jiných lidí. Skloubení náročných
pracovních úkolů a povinností vyplývajících z funkcí,
které zastávala a zastává, s rodinnými potřebami vyžadovalo velké úsilí a trpělivost, za což jí patří obdiv a úcta.
Do budoucna přejeme jubilantce hodně sil, další
úspěchy a radostné chvíle v pracovním i osobním životě.
Jiřina Kocourková

Vybrané publikace od roku 2010
yy Dzúrová, D. – Spilková, J. – Vraný, M. 2016. Substance misuse and its risk perception in European teenagers. Children‘s Geographies,
Volume 14, Issue 2, 203–216. IF=1,411.
yy Hu, Y. – Lenthe, F. J. V. – Borsboom, G. – Looman, C. W. N. – Bopp, M. – Burström, B. – Dzúrová, D. – Ekholm, O. – Klumbiene, J.
– Lahelma, E. – Leinsalu, M. – Regidor, E. – Santana, P. – Gelder, R. – Mackenbach, J. P. 2016. Trends in socioeconomic inequalities
in self-assessed health in 17 European countries between 1990 and 2010. J Epidemiol Community Health, 70, pp. 644–652. Published
Online First: 19, Jan 2016. IF=3,392.
yy Dzúrová, D. – Csémy, L. – Spilková, J. – Lustigová, M. (ed) 2015. Zdravotně rizikové chování mládeže v Česku. Praha: SZÚ. 133
s. Dzúrová, D. – Drbohlav, D. 2014. Gender inequalities in the health of immigrants and workplace discrimination in Czechia.
BioMed Research International, Vol 2014, Public Health, Article ID 480425, 9 pages. IF=2,880.
yy Dzúrová, D. – Winkler, P. – Drbohlav, D. 2014. Immigrants’ access to health insurance: no equality without awareness. Int. J. Environ.
Res. Public Health , 11(7), pp. 7 144–7 153. IF=1,998.
yy S pilková, J. – Dzúrová, D. – Pitoňák, M. 2014. Perception of neighborhood environment and health risk behaviors in Prague’s teenagers:
a pilot study in a post-communist city. International Journal of Health Geographics, 13(41), Doi:10.1186/1476-072X-13-41. IF=1,97.
yy Malmusi, D. – Drbohlav, D. – Dzurova, D. – Palencia, L. – Borrell, C. 2014. Inequalities in healthcare access by type of visa in a context
of restrictive health insurance policy: the case of Ukrainians in Czechia. International Journal of Public Health, 59(5), pp. 715–9.
Doi: 10.1007/s00038-014-0592-4. IF=1,993.
yy Kažmér, L. – Dzurova, D. – Csémy, L. – Spilková, J. 2014. Multiple health risk behaviour in Czech adolescents: Family, school and
geographic factors. Health&Place, 29, pp. 18–25. IF=3,158.
yy Hoffmann, R. – Borsboom, G. – Saez, M. – Marí-Dell’Olmo, M. – Burström, B. – Corman, D. – Costa, C. – Deboosere, P. – Domínguez-Berjón, M. F. – Dzúrová, D. – Gandarillas, A. – Gotsens, M. – Kovács, K. – Mackenbach, J. – Martikainen, P. – Maynou,
L. – Morrison, J. – Palència, L. – Pérez, G. – Pikhart, H. – Rodríguez-Sanz, M. – Santana, P. – Saurina, C. – Tarkiainen, L. – Borrell,
C. 2014. Social differences in avoidable mortality between small areas of 15 European cities: an ecological study. International
Journal of Health Geographics, 13(8). Doi:10.1186/1476-072X-13-8. IF=2,62.
yy Drbohlav, D. – Štych, P. – Dzúrová, D. 2013. Smuggled Versus Not Smuggled Across the Czech Border. International Migration
Review, 47(1), pp.1–32. IF=1,149.
yy H
 offmann, R. – Eikemo, T. E. – Kulhanová, I. – Dahl, E. – Deboosere, P. – Dzúrová, D. – Oyen, H. – Rychtaříková, J. – Strand, B. H. –
Mackenbach, J. P. 2013. The potential impact of a social redistribution of specific risk factors on socioeconomic inequalities in mortality:
illustration of a method based on population attributable fractions. J Epidemiol Community Health, 67(1), pp. 56–62. IF=3,192.
yy Rodin, D. – Stirbu, I. – Ekholm, O. – Dzúrová, D. – Costa, G. – Mackenbach, J. P. – Kunst, A. E. 2012. Educational inequalities
in blood pressure and cholesterol screening in nine European countries. J Epidemiol Community Health, 66(11) pp. 1 050–1 055. IF=2,983.
yy Spilková, J. – Dzúrová, D. – Pikhart, H. 2011. Inequalities in smoking in the Czech Republic: Societal or individual effects?
Health and Place, 17, pp. 215–221. IF=3,158.
yy Veselý, A. – Dzúrová, D. (eds.) 2011. Substance Use in a Comparative Perspective, The Case of Bulgaria, Czechia, Croatia, Romania
and Slovakia. Praha: Karolinum Press, 273 s.
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yy Pikhart, H. – Drbohlav, D. – Dzúrová, D. 2010. The Self-reported Health of Legal and Illegal/Irregular Immigrants in the Czech
Republic. International Journal of Public Health, 55, pp. 401–411. IF=0,6.
yy Dzúrová, D. – Spilková, J. – Pikhart, H. 2010. Social inequalities in alcohol consumption in the Czech Republic: a multilevel analysis. Health and Place, 16(3), pp. 590–7. IF=3,158.
yy Roskam, A. – Kunst, A. E. – Oyen, H. – Demarest, S. – Klumbiene, J. – Regidor, E. – Helmert, U., Jusot, F. – Dzurová, D. – Mackenbach, J. P. 2010. Comparative appraisal of educational inequalities in overweight and obesity among adults in 19 European
countries. International Journal of Epidemiology, 39, pp. 392–404. IF=5,262.

Životní jubileum Eduarda Maura
V letošním roce oslavuje významné jubileum prof.
PhDr. Eduard Maur, CSc. Kromě osmdesáti let, které 1. 4. 2017 uplynuly od jeho narození, bychom si
však v souvislosti s jeho osobou mohli připomenout
ještě jiné výročí – totiž 55 let od začátku oslavencova
vědeckého působení. V roce
1962 Eduard Maur nastoupil
jako asistent na FF UK, kde
jako emeritní profesor působí
dodnes, a zároveň publikoval
i svoji první časopiseckou studii.
Během uplynulých let se počet
publikovaných článků rozrostl
již na několik stovek a přibyly
i monografie či učebnice. Ohromující je nejen počet, ale i záběr zájmů a výzkumných témat,
jímž se Eduard Maur věnuje.
Hlavním těžištěm jeho bádání jsou hospodářské a sociální
dějiny raného novověku s přesahem do středověku i novějšího období, kromě toho
se zabývá například i dnes velmi žádaným a aktuálním výzkumem míst paměti. Již v 60. letech se však
u Eduarda Maura vyprofilovala ještě další specializace,
a to historická demografie.
Byl to právě Eduard Maur, který stál u zrodu tohoto oboru u nás, a bez nadsázky lze říci, že je dosud
hlavní osobností, která má formující vliv na směřování
českého historickodemografického výzkumu. Nejviditelnějším a trvalým výsledkem této jeho činnosti je
časopis Historická demografie, který si rovněž připo-
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míná své výročí, neboť byl založen před 50 lety Komisí
pro historickou demografii, v níž tehdy Eduard Maur
působil jako tajemník. S půlstoletím existence tohoto
periodika je Eduard Maur neodmyslitelně spjat, a to
jak autorsky, tak editorsky – v současné době zastává
funkci jeho šéfredaktora. Časopis Historická demografie se
stal klíčovou platformou, na níž
mohl být v tehdejším Československu nově etablovaný obor
úspěšně rozvíjen. Po několika
letech však začalo být zřejmé,
že je třeba roztříštěnost záběrů
jednotlivých autorů soustředit
tak, aby bylo možné podat ucelený výklad o populačním vývoji českých zemí v minulosti.
Výsledkem intenzivní práce na
tomto úkolu, na nějž se Eduard Maur spolu s dalšími spolupracovníky zaměřil, se staly
významné kolektivní práce, které byly publikovány v letech 1990–2002: Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy (1990); Dějiny obyvatelstva českých zemích (1996);
Přirozená měna obyvatelstva českých zemí v 17. a 18. století (1999); Zrod velkoměsta (2002). Eduard Maur však
zároveň chápal, že podobný výzkum není možné provádět izolovaně, ale že je třeba rozvíjet i mezinárodní
spolupráci. I v tomto ohledu měl na co navazovat, neboť i v dobách, kdy obecné historické bádání mělo jen
omezený kontakt se západoevropským akademickým
světem, se na historickodemografickém poli kontakty
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s především francouzskou historiografií mohly rozvíjet
relativně nerušeně. V 90. letech stanul v čele českých
historiků, kteří se podíleli na realizaci mezinárodního
výzkumného projektu Soziale Strukturen in Böhmen,
který byl v letech 1992–1999 financován Volgswagen-Stiftung. I z tohoto projektu vzešly významné publikace – především dva sborníky příspěvků, ale též řada
dalších článků a monografií jednotlivých účastníků projektu, pro jejichž vznik byly diskuse i podněty a rady,
které Eduard Maur jednotlivým autorům vždy ochotně
poskytoval, bez pochyby inspirativní.
O aktivitě a mimořádném záběru Eduarda Maura
v novém století svědčí výběrová bibliografie jeho prací z let 1999–2011, která byla před pěti lety publikovaná na stránkách Historické demografie a která čítá
více než sto položek. Pro českou historickou (a zvlášť

historickodemografickou vědu) je pak potěšující, že
Eduard Maur si svoji činorodost udržuje i nadále, což
dokládá i zde připojený výběrový seznam jeho prací
publikovaných v letech 2011–2016. Nalezneme na
něm i zajímavou studii Sociální aspekty demografického
vývoje, která je založena na příspěvku předneseném
na X. sjezdu českých historiků v roce 2011. V něm se
autor mj. zamýšlí nad novými postupy v historickodemografickém bádání a nad možnostmi jejich aplikace
v našem prostředí. Jde o velmi podnětný text, z něhož
je patrné, že Eduard Maur ani nyní nepřestává být vůdčím duchem v dalším směřování historickodemografických výzkumů. Doufejme, že z této jeho role bude
moci historická demografie těžit ještě další dlouhá léta.
Alice Velková

Výběrová bibliografie prof. PhDr. Eduarda Maura, CSc. za období 2011–2016
yy Angelo Soliman – černý otrok, komorník, svobodný zednář a muzejní exponát. Theatrum historiae. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011, 9, s. 285–300.
yy Kubata dal hlavu za Blata. Historie a paměť. In: Historik nad šachovnicí dějin: k pětasedmdesátinám Jana Galandauera.
Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2011, s. 41–54.
yy Bavor, Prus a Francouz – obavy, naděje, skutky. Ke vztahu okupačních vojsk a vesnického obyvatelstva v Čechách za války o rakouské dědictví.
HOP. Historie – Otázky – Problémy, 2011, roč. 3, č. 1, s. 163–171.
yy Racek Chlévec z Malšína. Zapomenutý válečník 15. století. In: Zrození mýtu. Dva životy husitské epochy. K poctě Petra Čorneje.
Praha: Paseka, 2011, s. 105–118.
yy K účasti žen na veřejném životě v Čechách v raném novověku. In: Psáno do oblak. Sborník k nedožitým sedmdesátinám
prof. Jana Kuklíka. Praha: Karolinum, 2011, s. 237–244.
yy Porážka křižáků u Domažlic roku 1431 jako místo paměti. In: Paměť míst, událostí a osobností: historie jako identita a manipulace.
Praha: Historický ústav, 2011, s. 424–441.
yy Sociální aspekty demografického vývoje. Český časopis historický. Praha: Historický ústav AV ČR, 2012, roč. 110, č. 3–4, s. 627–638;
639–653.
yy Afričan ve Vídni. Výstava o Angelo Solimanovi. Dějiny a současnost. Kulturně historická revue, 2012, roč. 34, č. 1, s. 9.
yy Historická demografie a dějiny rodiny v raném novověku. In: Základní problémy studia raného novověku. Praha: NLN,
Nakladatelství Lidové noviny, 2013, s. 559–582.
yy Venkov v raném novověku. In: Základní problémy studia raného novověku. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2013, s. 307–334.
yy Poutě jako forma mobility venkovského obyvatelstva v raném novověku. Východočeský sborník historický, roč. 2013,
sv. 23, s. 235–252.
yy Stavba Klášterského mlýna ve Svaté Dobrotivé v letech 1701–1702: rozbor a edice účtu. Folia Historica Bohemica, 2013, roč. 28, č. 1, s. 151–177.
yy Pustnutí vsí na Plzeňsku za pozdně středověké agrární deprese In: Tenkrát na západě (Čech): kapitoly z dějin kultury a každodennosti
Plzně a Plzeňského kraje. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. 49–66.
yy Přínos české historické demografie po roce 1989 k dějinám českého venkova, zejména v raném novověku. In: Východočeské listy
historické. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2014, sv. 32, s. 109–121.
yy Demografický přechod (demografická revoluce). In: Základní problémy studia moderních a soudobých dějin. Praha: NLN,
Nakladatelství Lidové noviny, 2014 s. 713–731.
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yy La construction des savoirs réciproques à travers l‘enseignement (19e et 20e siècles): [Vzdělání a vytváření vzájemného obrazu
(19. a 20. století)]: 23. – 24. října 2015, Zámek Pardubice. Theatrum historiae. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015, č. 16,
s. 293–296 (spoluautorka Milena Lenderová).
yy Sociální aspekty demografického vývoje. In: X. sjezd českých historiků: Ostrava, 14.–16.9.2011. Svazek VI. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě: Centrum pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity
v Ostravě, 2015, s. 145–154.
yy Historical Demography in Czech Republic. In: A. Fauve-Chamoux, I. Bolovan & S. Sogner (Eds.). A Global History of Historical
Demography. Half a Century of Interdisciplinarity. Bern: Peter Lang 2016 (spoluautorka Ludmila Fialová), s. 213–224.
yy Nepokoje v Chebu a okolí roku 1525: sociální protest nebo počátky reformace? In: Středověký kaleidoskop pro muže
s hůlkou: věnováno Františku Šmahelovi k životnímu jubileu. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 581–595.

Jaroslav Kraus šedesátiletý
Významné životní jubileum letos 14. května oslavil
prvních okresních úmrtnostních tabulek za roky
Ing. Jaroslav Kraus, Ph.D., dlouholetý odborný pra1981–1985 a 1986–1990.
covník Českého statistického úřadu a pedagog na
S přechodem na Český statistický úřad v roce
Katedře demografie a geodemografie Přírodovědecké
1992 se začal profesně věnovat populačním a dofakulty Univerzity Karlovy.
movním cenzům, které zůstaly hlavní náplní jeho
Inženýrský titul v oboru statistika obhájil v roce
práce až doposud. Při Sčítání lidu, domů a bytů 2001
1980 na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde
měl na starosti komplexní přípravu zpracování výv letech 1985–1986 absolvoval i postgraduální
sledků v oddělení projektování statistických úloh.
kurs statistiky. V 90. letech si rozšířil své odborné
Ještě výrazněji se angažoval při přípravě a realizavzdělání účastí na specializovaných statistických
ci posledního SLDB v roce 2011, v němž zastával
kurzech na univerzitách v Ženevě a v Barceloně.
důležitou manažerskou roli nositele projektu, který
V roce 2006 úspěšně dokončil doktorské studium
se podílel na projektovém řízení, koordinaci a průDemografie na Přírodovědecké fakultě v Praze, kde
běžné kontrole realizace jednotlivých etap projektu.
dodnes působí na katedře deV letech 2008–2011 byl
mografie a geodemografie jako
členem Task Force Evodborný asistent.
ropské hospodářské koCelý svůj profesní život zasvěmise OSN pro přípravu
til statistickému úřadu, v jehož
populačních censů okoslužbách pracuje úctyhodných
lo roku 2010. Své bohaté
37 let. Nejprve nastoupil po
profesní zkušenosti, silné
ukončení inženýrského studia
vyjednávací schopnosti
v roce 1980 do oddělení demoa znalosti projektového
řízení uplatňuje i při přígrafické statistiky na Federálním
pravě nadcházejícího SLDB,
statistickém úřadě, kde působil
jehož provedení je pláno11 let a spolupracoval mimo jiné
váno na rok 2021.
na tvorbě analýz populačního výDíky svým vrozeným
voje nebo na zadání vstupních
manažerským schopnosparametrů pro populační proZdroj: www.natur.cuni.cz.
tem, vytrvalému zájmu
jekce. Zasloužil se i o výpočet
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o prohlubování svých znalostí a solidní jazykové
vybavenosti byl během svého působení na ČSÚ
několikrát pověřen zastupováním České republiky v mezinárodních výzkumných projektech.
V 90. letech byl vedoucím řešitelského týmu v demografických výzkumech Reproductive Health
Survey a Šetření reprodukce a rodiny (v rámci mezinárodního projektu Fertility and Family Survey).
V letech 2007–2008 zastupoval ČSÚ v evropském
statistickém projektu CENEX, který se zabýval
integrací dat z administrativních zdrojů a výběrových
šetření. V letech 2012–2013 byl zase gestorem ČSÚ
v grantovém projektu Eurostatu s názvem GEOSTAT
1B – Representing Census Data in European population
grid. V rámci tohoto projektu se rovněž podílel na
organizaci a moderování konference Evropského fóra
pro geostatistiku, která se konala v roce 2012 v Praze.
Jaroslav Kraus se jako jeden z mála demografů
na Českém statistickém úřadě dlouhodobě věnuje
i vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti. Mezi
hlavní oblasti jeho výzkumného zájmu patří prostorová diferenciace demografických procesů, tematická
kartografie či problematika tzv. Big dat. Výsledky své
výzkumné činnosti příležitostně prezentuje na národních i mezinárodních konferencích i v odborných
periodicích. V rámci jeho publikačních aktivit nelze
opomenout ani jeho významné zásluhy na produkci

kartografických výstupů z posledních dvou populačních cenzů. Byl spolueditorem a autorem všech map
Atlasu sčítání 2001 a editorem tištěného i elektronického Atlasu sčítání 2011. Zásadní měrou se podílel
také na zpracování a publikování zcela nového typu
územního výstupu ze sčítání, coby alternativy k prezentaci dat v zavedené územně správní struktuře,
tzv. populačního gridu, který zobrazuje počet obvykle
bydlících obyvatel k rozhodnému okamžiku sčítání
2011 v síti čtverců o straně 1 km.
Absolventi oboru demografie si Jaroslava Krause
pamatují z techničtěji zaměřených přednášek a cvičení
k relačním databázím, geostatistice či geoinformatice,
při nichž je učil základy práce se softwary ArcGIS
a SAS a na příkladech z praxe demonstroval jejich
využití v demografii. Jeho vyučovací hodiny bývaly
ve srovnání s jeho kolegy z akademické půdy vždy
trochu specifické, neboť je často obohacoval i o své
praktické poznatky z ČSÚ.
Za všechny statistické i akademické spolupracovníky si dovolím Jaroslavu Krausovi popřát k jeho
životnímu jubileu pevné zdraví, rodinné štěstí a do
dalších let hodně tvůrčího elánu a radosti nejenom
z práce, ale i z vnoučátek.
Štěpán Moravec
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Prevalence rizikových faktorů
srdečně-cévních onemocnění
v Česku z pohledu
demografických charakteristik
– vybrané výsledky studie EHES
Michala Lustigová1), 2) – Naděžda Čapková1)

Údaje o zdravotním stavu populace a výskytu rizikových faktorů jsou nezbytné pro vznik efektivních preventivních programů a pro tvorbu zdravotních politik
a strategií. Data dostupná z rutinních zdravotních statistik však poskytují pouze informace o osobách s již
diagnostikovaným/rozpoznaným onemocněním. Pro
hodnocení zdravotního stavu celé populace jsou tak
nezbytné celopopulační studie (výběrová šetření), které
zahrnují i „zdravou“ část populace. Takové šetření proběhlo v Česku v roce 2014. Jednalo se o Evropské výběrové šetření zdravotního stavu obyvatelstva3), které
zahrnovalo jak dotazníkové šetření EHIS (European
Health Interview Survey), tak následné lékařské vyšetření EHES (European Health Examination Survey).
Cílem obou šetření bylo přinést aktuální informace
o zdravotním stavu populace a jeho determinantách.
Hlavním metodikem a koordinátorem šetření EHIS
v Česku byl Ústav zdravotnických informací a statistiky
ČR (ÚZIS ČR), Státní zdravotní ústav (SZÚ) pak koordinoval, metodicky zajistil a realizoval šetření EHES.
Lékařské vyšetření EHES bylo zaměřené zejména na rizikové faktory nemocí oběhové soustavy.
V posledních 25 letech došlo k výrazným změnám
v epidemiologickém profilu české populace; enormní
pokles intenzity úmrtnosti vedl k nárůstu naděje dožití
při narození. Přesto, že více jak polovina tohoto ná-

růstu byla zapříčiněna poklesem intenzity úmrtnosti
na nemoci oběhové soustavy, nelze kardiovaskulární
zdraví české populace hodnotit jako dobré/příznivé.
Přitom kardiovaskulární zdraví je klíčovou komponentou dalšího zlepšování úrovně zdravotního stavu.
Řada rizikových faktorů srdečně-cévních onemocnění může být identifikována pouze na základě klinických a biochemických vyšetření. Zatímco dotazníkové
šetření zdravotního stavu (EHIS) sleduje výskyt zdravotně rizikového chování (nevhodné stravovací návyky,
kouření, nadměrná konzumace alkoholu a nedostatečná fyzická aktivita) na základě odpovědí samotných
respondentů, lékařské vyšetření (EHES) umožňuje
charakterizovat populaci z hlediska prevalence měřitelných rizikových faktorů (zvýšený krevní tlak, vyšší
hladina cholesterolu v krvi, vyšší hladina cukru v krvi
a nadváha – indikátory hypertenze, dyslipidémie a diabetu). Lékařská vyšetření krom samotného zmapování
epidemiologické situace v populaci, umožňují včasnou
identifikaci zdravotních rizik, mohou odhalit rizikové
faktory a známky počínajícího onemocnění zejména
u jedinců, kteří svůj zdravotní stav neznají. Ve finále
mohou vést k odhalení tzv. skryté nemocnosti, které
dotazníkové šetření ani rutinní statistika neumožňuje.
Cílem tohoto přehledového článku je prezentovat
výsledky lékařského vyšetření (prevalence rizikových
faktorů pro vznik nemocí srdce a cév v populaci)
z pohledu hlavních sociodemografických charakteristik – pohlaví, věku a dosažené úrovně vzdělání.

1) Státní zdravotní ústav.
2) Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova.
3) Bližší informace o metodice a realizaci šetření EHIS v Česku lze nalézt na http://www.uzis.cz/ehis/, o šetření EHES potom
na http://www.szu.cz/ehes.
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Jedinci s nižším socioekonomickým statutem jsou
více náchylní ke vzniku nemocí oběhové soustavy než
osoby s vyšší socioekonomickou pozicí, tyto trendy
jsou pak konzistentní i v případě většiny rizikových
faktorů těchto nemocí.
Respondenti studie EHIS ve věku 25–64 let byli pozváni k lékařskému vyšetření, které zahrnovalo
antropometrická měření, měření krevního tlaku a odběr krve s následnou analýzou vybraných parametrů
– celkového cholesterolu, HDL-cholesterolu a glykovaného hemoglobinu HbA1c. V rámci EHES bylo vyšetřeno 1 220 respondentů (respondence 32%). Výsledky
jsou uváděny v relativních četnostech (%), data jsou
převážena na pohlaví, věk a vzdělání tak, že odpovídají sociodemografické struktuře české populace v roce
šetření. Vzhledem k tomu, že vzdělanostní struktura
se z hlediska věku liší, byly pomocí binární logistické
regrese spočteny poměry šancí pro jednotlivé úrovně
vzdělání a rizikové faktory s očištěním vlivu věku. Výstup logistické regrese – poměr šancí (OR – odds ratio)
udává, o kolik je vyšší riziko prevalence sledovaného
faktoru (prevalence vysokého krevního tlaku, diabetu,
obezity a závažné abdominální obezity) u konkrétní
skupiny než u referenční skupiny, kde OR=1. Modely
byly testovány na 5% hladině významnosti.
Hypertenze (vysoký krevní tlak) je rizikový faktor,
který výrazně přispívá ke vzniku onemocnění srdce
a cév (infarktu myokardu, ischemické choroby srdeční
či mozkové mrtvice), způsobuje selhání ledvin, periferní cévní onemocnění, poškození cév sítnice a zhoršení
zraku. Hodnota krevního tlaku roste s věkem. Z hlediska pohlaví je do 45 let věku vyšší výskyt hypertenze
mezi muži než ženami, ve věkové skupině 45–64 let je
výskyt u obou pohlaví srovnatelný a ve věku nad 65 let
je pak vyšší u žen než u mužů (Sandberg a kol., 2002).
Krevní tlak byl respondentům studie EHES měřen
třikrát, pro analýzy byl použit průměr druhého a třetího měření. Hodnoty krevního tlaku byly následně
rozděleny do čtyř kategorií tak, jak je vymezuje Evropská kardiologická společnost a Evropská společnost
pro hypertenzi – optimální tlak, normální tlak, prehypertenze a hypertenze (viz příloha 1). Do kategorie
hypertenze byly automaticky zařazeny osoby, které
uvedly, že se léčí antihypertenzivy bez ohledu na výši
krevního tlaku. Kardiovaskulární riziko nevzniká až
při dosažení hodnot v kategorii hypertenze, ale narůstá
již od hodnot krevního tlaku 115/75 mmHg (Lewing-

ton a kol., 2002). Pro hodnocení kardiovaskulárního
zdraví populace je tak důležité neopomíjet zejména
kategorii prehypertenze, tj. předstádium hypertenze.
Pro hodnoty v pásmu prehypertenze lze již pozorovat dvojnásobné kardiovaskulární riziko v porovnání
s optimálními hodnotami tlaku (Stamler a kol., 2005).
Ve studii EHES byla hypertenze zjištěna u 47 % mužů a 26 % žen a prehypertenze u 15 % mužů a 8 % žen.
Rozdělení hodnot krevního tlaku v jednotlivých věkových skupinách mužů a žen dokládá graf 1. U mužů
byla zjištěna vyšší prevalence hypertenze než u žen,
a to ve všech věkových skupinách. Již ve věku 35–44 let
měla polovina mužů naměřenou hypertenzi nebo
prehypertenzi, ve starších věkových skupinách byl
tento rizikový faktor zjištěn u ¾ z nich. U žen dochází
k nárůstu hodnot krevního tlaku zejména v období po
menopauze, více jak polovina žen má na rozdíl od mužů hypertenzi či prehypertenzi až ve věku 55–64 let.
Graf 2 ukazuje rozložení hodnot krevního tlaku podle
dosažené úrovně vzdělání jakožto indikátoru socioekonomické pozice. U mužů je výrazně méně hypertoniků mezi vysokoškoláky než u mužů s nižším vzděláním. Prevalence hypertenze u žen klesá postupně
s dosaženou úrovní vzdělání. Vyšší riziko hypertenze
pro osoby s nižší úrovní vzdělání bylo potvrzeno i po
adjustaci na věk. Riziko ale bylo statisticky významně
vyšší pouze pro muže i ženy bez maturity v porovnání
s vysokoškolsky vzdělanými respondenty (OR=1,74,
resp. OR=1,81).
Diabetes mellitus 2. typu (2DM) je metabolické onemocnění charakteristické vysokou hladinou
glukózy v krvi a poruchou metabolismu cukrů, tuků
a bílkovin. Zvýšená hladina glukózy v krvi poškozuje
cévní stěny, vyvolává zánět a podporuje aterosklerotický proces, který po čase může zapříčinit infarkt,
cévní mozkovou příhodu, poškození ledvin, nervů,
poškození až ztrátu zraku a infekce, které mohou
vést až k amputaci končetin (Čapková a kol., 2016).
Riziko vzniku diabetu narůstá bez ohledu na životní styl s věkem a ve věku nad 80 let má hladinu
cukru v krvi v normě pouze 30 % populace. Předpokládá se, že porucha metabolismu cukrů je součástí
procesu stárnutí (Nijpels, 2016). Dříve byl diabetes
(2DM) považován pouze za nemoc starších osob. Až
v posledních 30 letech se s redukcí fyzické aktivity
a narůstající prevalencí nadváhy stále častěji objevuje
i u mladších věkových skupin (Gonzáles, 2009). Dopad
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brzkého rozvoje diabetu (do 45 let věku) na další vývoj
zdravotního stavu jedince je velice závažný – zvyšuje
riziko předčasných vaskulárních komplikací, například
riziko vzniku infarktu je až 14krát vyšší než u osob bez
diabetu (Hiller, 2003). Muže a ženy postihuje diabetes
stejnou měrou a případné rozdíly v prevalenci odráží
případné rozdíly v životním stylu (sedavý způsob života, stravovací návyky) a v prevalenci abdominální
obezity (Nijpels, 2016). Výskyt diabetu je také častější
u osob s nižším socioekonomickým statusem s tím,
že mediátorem je opět horší životní styl těchto osob.
Předpokládá se, že úpravou životního stylu lze předejít
až 80 % případů diabetu (2DM).
Pro screening diabetu byl v šetření EHES analyzován z žilní krve glykovaný hemoglobin (HbA1c), jehož
hodnota poskytuje informaci o průměrné hladině cukru v krvi v posledních 2–3 měsících. Hodnoty HbA1c
byly rozděleny (dle doporučení Americké diabetologické společnosti) na tři kategorie – na normu, prediabetes a diabetes4). Respondenti, kteří uvedli, že jim byl
diabetes diagnostikován, byli bez ohledu na hodnotu
HbA1c zařazeni do kategorie diabetes. Prediabetes je
předstupněm vývoje diabetu a je spojen s možným
rozvojem cévních komplikací, stejných jako u diabetu
a v případě neléčení či neupravení životního stylu vede
do deseti let k rozvoji diabetu (Karen – Svačina, 2012).
Diabetes byl zjištěn u 8,6 % mužů a 5,7 % žen. Prediabetes potom u více jak 25 % respondentů (mužů
i žen). Růst prevalence diabetu s věkem odráží graf 3,
ve věkové skupině 45–54 let má více jak 40 % osob
hodnoty HbA1c v kategorii diabetes a prediabetes,
v nejstarší sledované věkové skupině 55–64 let potom
do těchto rizikových kategorií spadá více jak polovina
respondentů. Za velice nepříznivý z hlediska dalšího
vývoje zdravotního stavu rizika lze hodnotit výskyt
prediabetu a zejména diabetu již ve věkových skupinách do 45 let věku. Graf 4 prezentuje rozložení
kategorií glykovaného hemoglobinu podle dosažené
úrovně vzdělání u mužů a žen. Riziko vzniku diabetu
podle dosažené úrovně vzdělání se u mužů statistic-
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ky významně nelišilo, u žen riziko klesalo s rostoucí
úrovní vzdělání s tím, že ženy bez maturity měly až
4krát vyšší riziko vzniku diabetu než vysokoškolačky (tab. 1).
Nadváha (preobezita a obezita) představuje jedno z nejvýznamnějších zdravotních rizik současného
způsobu života. Je příčinou mnoha zdravotních problémů, včetně hypertenze, vysoké hladiny cholesterolu,
diabetu, onemocnění srdce a cév a řady nádorových
onemocnění. Přináší také rizika mechanická, jako je
zatížení kloubů, páteře, problémy s chůzí a následné
snížení soběstačnosti (Čapková a kol., 2016).
V rámci studie EHES byly u respondentů měřeny
tři antropometrické ukazatele – výška, váha a obvod
pasu. Na základě výšky a hmotnosti byl stanoven Index
tělesné hmotnosti (dále BMI z anglického Body Mass
Index), který je nejčastěji používaným ukazatelem
pro hodnocení tělesné hmotnosti. Přestože se jedná
o zjednodušený ukazatel z pohledu jedince5) (nezohledňuje rozložení tuku v těle ani podíl svalové
hmoty), pro populační hodnocení je plně dostačující.
Zjištěné hodnoty BMI byly rozděleny podle definice
Světové zdravotnické organizace (WHO) do kategorií
norma a dvou kategorií nadváhy – preobezita a obezita6). Obvod pasu byl použit jako ukazatel abdominální
obezity, která je charakteristická hromaděním tuku
v dutině břišní a je výrazně spojena s rizikem vzniku
onemocnění srdce, cév a diabetu. Tento ukazatel je
dnes považován za nejjednodušší metodu ke zjištění
míry ohrožení srdečně-cévními a metabolickými onemocněními. Přednostní ukládání tělesného tuku v dutině břišní je posuzováno jako významnější riziko než
stupeň nadváhy. Hodnoty obvodu pasu byly rozděleny
do tří kategorií podle míry kardiovaskulárního rizika
– na normu, zvýšené riziko (mírná abdominální obezita) a vysoké riziko (závažná abdominální obezita)7).
Nad hranicí normální hmotnosti se pohybovalo
64 % populace ve věku 25–64 let (73 % mužů a 55 %
žen). Do kategorie obezita spadalo 29 % mužů a 25 %
žen. Výskyt nadváhy rostl s věkem (graf 5), ve věkové

4) Kategorie glykovaného hemoglobinu HbA1c v mmol/mol (dospělí, negravidní): norma 20–38 mmol/mol, prediabetes
39–47 mmol/mol, diabetes ≥ 48 mmol/mol.
5) B
 MI je definován jako podíl tělesné hmotnosti v kilogramech a druhé mocniny tělesné výšky v metrech (BMI=váha [kg]/výška2 [m2]).
6) Kategorie BMI – norma 18,5–24,9 kg/m2, nadváha ≥25,0 kg/m2, preobezita 25,0–29,9 kg/m2; obezita ≥30,0 kg/m2.
7) O
 bvod pasu – zvýšené riziko (mírná abdominální obezita) 94–101 cm u mužů a 80–87 cm u žen; vysoké riziko (závažná abdominální obezita) ≥ 102 cm u mužů a ≥ 88 cm u žen.
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skupině 55–64 let pak bylo pouze 15 % mužů a 21 %
žen s normální váhou. Výskyt obezity hodnocené podle
ukazatele BMI je u mužů a žen obdobný, muži mají ale
vyšší výskyt preobezity než ženy. Zvýšené kardiovaskulární riziko plynoucí z abdominální obezity bylo zjištěno u 24 % mužů a 20 % žen, vysoké riziko pak u 36 %
mužů a 44 % žen. Z pohledu závažné abdominální
obezity jsou na tom hůře ženy než muži. Největší rozdíly lze pozorovat ve věkové skupině 55–64 let (graf 7);
u žen mělo téměř 70 % závažnou abdominální obezitu,
zatímco u mužů necelých 50 %. Z pohledu abdominální obezity (ukazatel obvodu pasu) dosahuje populace
horších výsledků než z pohledu ukazatele BMI.
Vliv dosaženého stupně vzdělání na zdraví lze
pozorovat i v případě obezity a abdominální obezity
(graf 6 a 8). Riziko obezity bylo téměř 3krát vyšší pro
muže bez vysokoškolského vzdělání než pro vysokoškoláky (OR=2,92 pro středoškoláky, OR=2,75 pro
muže bez maturity). U žen bylo riziko 2krát vyšší
pro ženy bez maturity v porovnání s vysokoškolačkami (OR=1,93), ale mezi ženami se středoškolským
vzděláním s maturitou a vysokoškolačkami významný
rozdíl zjištěn nebyl. Podobné výsledky lze pozorovat
i u abdominální obezity; u mužů se výrazně odlišují

vysokoškoláci s nižším rizikem, u žen je hranicí pro
pokles rizika maturita.
Šetření EHES ukázalo, že výskyt rizikových faktorů onemocnění srdce a cév je v české populaci stále
enormní. Vysoká prevalence sledovaných rizikových
faktorů v ekonomicky aktivním věku poukazuje na
možné rezervy a potenciál v úrovni zdravotního stavu
populace, jelikož hodnocené rizikové faktory (hodnota krevního tlaku, hladina cukru v krvi a nadváha)
z velké části odráží životní styl populace, jako jsou
nevhodné stravovací návyky, sedavý způsob života
a nedostatečná fyzická aktivita.
Rozdíly ve výskytu sledovaných rizikových faktorů podle dosažené úrovně vzdělání potom potvrdily
všeobecně přijímané tvrzení, že socioekonomické
faktory jsou dnes významnou determinantou zdraví
(Marmot – Wilkinson, 2003). Mohou působit na životní styl a následně zdraví buď přímo nebo nepřímo,
prostřednictvím hmotného/materiálního zabezpečení
a psychosociálních faktorů. Osoby s vyšším vzděláním jsou také obecně vnímavější k informacím
týkajících se zdraví a jsou častěji nositeli zdravějšího životního stylu než osoby s nižším vzděláním
(Mackenbach, 2006).
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Graf 1: Rozložení kategorií krevního tlaku podle věku, muži, ženy, Česko, 2014
The distribution of blood pressure (BP) categories by age, males, females, Czechia, 2014
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Graf 2: Rozložení kategorií krevního tlaku podle vzdělání a pohlaví, populace 25–64 let, Česko, 2014
The distribution of blood pressure (BP) categories by education and sex, population aged 25–64, Czechia, 2014
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Graf 3: Rozložení kategorií glykovaného hemoglobinu (HbA1c) podle věku, muži, ženy, Česko, 2014
The distribution of glycated haemoglobin categories (HbA1c) by age, males, females, Czechia, 2014
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Graf 4: Rozložení kategorií glykovaného hemoglobinu (HbA1c) podle vzdělání a pohlaví, populace 25–64 let,
Česko, 2014 | The distribution of glycated haemoglobin categories (HbA1c) by education and sex,
population aged 25–64, Czechia, 2014

Muži / Males

Ženy / Females

VZDĚLÁNÍ / EDUCATION
Vysokoškolské
Tertiary
Středoškolské
Secondary
Učňovské
Vocational
Základní
Primary
Vysokoškolské
Tertiary
Středoškolské
Secondary
Učňovské
Vocational
Základní
Primary

75
72

24

63

9

38

11
23

72
65

5

24

13

21

61

Norma / Normal

6

29

63

20 %

4

28

51

0%

1

24

40 %
Prediabetes / Prediabetes

60 %

18
80 %

100 %

Diabetes / Diabetes

167

2017

PŘEHLEDY

59 (2)

Graf 5: Rozložení kategorií indexu tělesné hmotnosti (BMI) podle věku, muži, ženy, Česko, 2014
The distribution of BMI categories by age, males, females, Czechia, 2014
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Graf 6: Rozložení kategorií indexu tělesné hmotnosti (BMI) podle vzdělání a pohlaví, populace 25–64 let,
Česko, 2014 | The distribution of BMI categories by education and sex, population aged 25–64, Czechia, 2014
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Graf 7: Rozložení kategorií obvodu pasu podle věku, muži, ženy, Česko, 2014
The distribution of waist circumference categories by age, males, females, Czechia, 2014
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Graf 8: Rozložení kategorií obvodu pasu podle vzdělání a pohlaví, populace 25–64 let Česko, 2014
The distribution of waist circumference categories by education and sex, population aged 25–64, Czechia, 2014
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Tab. 1: Odhad vybraných zdravotních rizik podle dosaženého vzdělání
(výsledky logistické regrese po adjustaci na věk)
Odds ratios for selected health risks by education (results of logistic regression, models adjusted for age)
Riziko prevalence
vysokého krevního
tlaku / Risk of high
blood pressure
Pohlaví
Sex

Muži
Males

Ženy
Females

Vzdělání
Education

Riziko prevalence
diabetu
Diabetes risk

Riziko závažné
abdominální obezity
Severe abdominal
obesity risk

Riziko prevalence
obezity
(BMI≥30 kg/m2)
Obesity risk

OR

p-hodnota
p-value

OR

p-hodnota
p-value

OR

p-hodnota
p-value

OR

p-hodnota
p-value

Základní a učňovské
Primary and vocational

1,74

0,029

1,87

0,191

2,75

0,002

2,13

0,009

Středoškolské
Secondary

1,66

0,076

0,80

0,689

2,92

0,001

2,21

0,008

Vysokoškolské
Tertiary

1

1

1

1

Základní a učňovské
Primary and vocational

1,81

0,032

4,11

0,023

1,93

0,009

1,83

0,006

Středoškolské
Secondary

1,32

0,285

2,33

0,189

1,08

0,742

1,08

0,720

Vysokoškolské
Tertiary

1

1

1

1

Příloha 1: Kategorie krevního tlaku podle Evropské kardiologické společnosti (ESC)
a Evropské společnosti pro hypertenzi (ESH)
Categories of blood pressure according to the European Society of Cardiology
and the European Society of Hypertension
Kategorie
Category

Systolický krevní tlak (mmHg)
Systolic blood pressure (mmHg)

Diastolický krevní tlak (mmHg)
Diastolic blood pressure (mmHg)

Optimální tlak
Optimal

<120

<80

Normální tlak
Normal

120–129

80–84

Vysoký normální tlak (prehypertenze)
Prehypertension

130–139

85–89

≥140

≥90

Hypertenze (vysoký krevní tlak)
Hypertension
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Population
et Sociétés
2017, č. 540–543
Leden, č. 540
Podíl žen bez dětí dosahuje vrcholu v Evropě?
(Éva Beaujouan, Tomáš Sobotka, Zuzanna Brzozowska,
Kryštof Zeman)
Kolektiv pracovníků Demografického institutu ve Vídni (Wittgenstein Centre for Demography and Global
Human Capital), včetně bývalého pracovníka ČSÚ
K. Zemana, se věnoval bezdětnosti evropských žen
v průběhu celého minulého století. Přesto, že se zvyšuje
věk matek a porodnost je nízká, je míra bezdětnosti
žen narozených v sedmdesátých letech 20. století nižší
než v případě žen narozených na počátku tohoto století, kdy až čtvrtina žen byla bezdětných. Čemu autoři věnovali pozornost a jaké jsou trendy, naznačují
příslušné mezititulky: Vývoj úrovně bezdětnosti ve
20. století má podobu U (to názorně dokumentuje
i graf ukazující průběh bezdětnosti za celou Evropu
a jednotlivé velké regiony), Jižní Evropa – nové centrum bezdětnosti a Vysokoškolsky vzdělané ženy jsou
častěji bezdětné. Text pak uzavírají otázkou: Jaký bude
vývoj bezdětnosti v budoucnu? Druhý připojený graf
ukazuje úroveň bezdětnosti žen narozených v roce
1968 v různých evropských zemích.
Únor, č. 541
Úroveň vzdělání přistěhovalců je diferencovaná
a často je vyšší než v jejich původní zemi
(Mathieu Ichou, Anne Goujon a anketní skupina DiPAS)
První podkapitola se týká variability vzdělání u jednotlivých národností. Vzdělání imigrantů (osoby, které se narodily v cizině cizincům) je značně různá,
liší se podle jednotlivých zemí (např. velmi nízká je
u portugalské a turecké národnosti). Ve druhé podkapitole autorka podrobně porovnává vzdělání imigrantů ve Francii oproti jejich mateřské zemi. Srovnání
u jednotlivých zemí dobře ilustrují grafy (porovnání
skladby vzdělání ve Francii a v zemi původu). Jako
zajímavé srovnání je uváděna např. situace přistěhovalců starších 18 let žijících ve Francii a narodivších

se v Číně – 13 % z nich nenavštěvovalo žádnou školu
a 43 % má vysokoškolské vzdělání, oproti 1 % a 27 %
v případě rodáků.
K základnímu textu zabývajícímu se situací ve Francii je připojena i jedna stránka týkající se Rakouska.
V Rakousku autorka srovnává úroveň vzdělání rakouských občanů s přistěhovalci ze Sýrie, Iráku a Afganistanu. U občanů ze Sýrie a Afganistanu je uváděna
i úroveň vzdělání obyvatel ve vlastní zemi, která je
výrazně nižší než u přistěhovalců z těchto zemí.
Březen, č. 542
Francie 2016: porodnost klesá
(Gilles Pison)
Autor nabízí podrobný pohled na vývoj plodnosti,
která počínaje rokem 2010 ve Francii začala klesat.
V tomto roce se narodilo v metropolitní Francii 802 tisíc dětí, následovalo mírné snížení počtu narozených
a v poslední době je pokles výraznější. V roce 2015
se narodilo 760 tisíc dětí a odhad pro následující rok
2016 je 747 tisíc. Úhrnná plodnost je však stále jedna
z nejvyšších v Evropě (rok 2014 – 1,97, 2016 – 1,84 dítěte
na ženu). Jednotlivé kapitoly pak autor nazývá: Méně
narozených v roce 2015, Proč úhrnná plodnost klesá,
Kohortní plodnost se pohybuje kolem 2 dětí na ženu,
Roste naděje dožití pomaleji?
Připojen je “strom života“ francouzské populace,
tabulka zahrnující základní demografické indikátory
za metropolitiní Francii za roky 1950–2016 a tři grafy
(vývoj plodnosti ve Francii od roku 1900, úhrnná plodnost v Evropě a v USA za období 2000–2015 a vývoj
naděje dožití ve Francii od roku 1994).
Duben, č. 543
Mrzačení ženských genitálií ve světě
(Armelle Andro, Marie Lesclingand)
První věta resumé tohoto bulletinu, na kterou dostane
čtenář odpověď, zní: v kterých regionech a v kterých
zemích světa je mrzačení ženských genitálií ještě stále
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praktikováno? Z údajů UNICEFu z roku 2016 vyplývá, že tomu tak bylo ve 30 zemích (27 v Africe a dále
Jemen, Irák a Indonésie). Jednalo se přitom celkem
o téměř 200 milionů dívek a mladých žen, přičemž
zhruba polovina z těchto zmrzačených žen žije ve třech
zemích – v Egyptě, Etiopii a Indonésii. V textu pak
autorky popisují situaci v jednotlivých afrických zemích a specifikují některé okolnosti (vliv rodiny,

generační rozdíly, sociální faktory) ovlivňující rozsah
tohoto fenoménu. Stav dokumentuje mapka států
Afriky se stupněm výskytu tohoto zákroku, graf ukazující na změny postojů k těmto praktikám ve vybraných afrických zemích a rámeček s definicí a popisem
důsledků mrzačení ženských pohlavních orgánů.
LP

Historická
demografie
2015/39(1)
Patrik Galeta – Jaroslav Brůžek: Neolitický demografický přechod ve střední Evropě: empirické doklady
a demografické modelování
V úvodu se autoři zabývají různými názory na šíření
neolitické kultury resp. zemědělství. Patří mezi ně
kolonizace, demická difúze (postupné a nesměrované
rozšiřování malých skupin nebo domácností zemědělců), nadvláda elity, infiltrace, kolonizace „žabími
skoky“ (tvoření enkláv imigrantů), mobilita na hranici kultur nebo kulturní difúze. Zvláštní pozornost
je věnována prostoru Střední Evropy, jehož se týká
velké množství studií prezentujících i značně rozdílné
názory. Autoři se přiklánějí k názoru, že vliv genetického materiálu původního mezolitického člověka byl
pro další vývoj podstatnější než vliv genů neolitických
zemědělců migrujících z Blízkého východu, kteří se
(alespoň na počátku přechodu) nemísili s místními
populacemi lovců a sběračů.
V další části textu autoři analyzují možné parametry demografických ukazatelů a zejména přirozeného
přírůstku. Docházejí k závěru, že k pronikání zemědělců bylo vedeno metodou „žabích skoků“ (zakládání
pionýrských osad), protože početnost a vitalita zemědělců nebyly dostatečné k metodě přímé kolonizaci
území lovců a sběračů během uvažované doby trvání
neolitického přechodu cca 100 až 200 let.
Dalšími příspěvky v čísle 2015/39(1) jsou: Bioarcheologie individuality: Životní historie hendikepované
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ženy pohřbené v sídlištní jámě v období Velké Moravy (Anna Pankowská), Omezování plodnosti jako
příklad maladaptivního chování? (Jan Horský) a Obraz mortality chebské farnosti sv. Anny 1787–1901
(Jana Kolouchová).

2015/39 (2)
Lucia Hlavenková – Jaroslava Schmidtová – Tomáš
Zeman: Paleodemografia rímskej populácie Gerulaty
v 1. až 4. storočí n. l.
Čtyřicetistránkový příspěvek popisuje demografickou situaci římské populace opevněného římského
pohraničního tábora situovaného na katastru dnešní
městské části Bratislavy – Rusovců. Přiznám se, že
existence tohoto římského sídliště mi předtím nebyla
známá. Leželo na spojnici římských táborů Carnuntum (cca 40 km východně) a Ad Flexum, z velké části
v intravilánu dnešní zástavby Rusovců.
Na tomto místě byly odhaleny a rozlišeny čtyři etapy osídlení od vlády císaře Trajána až po pozdní antiku 4. stol. Archeologický výzkum odhalil od 40. let
20. stol. do této doby celkem sedm pohřebišť obsahujících zemní i žárové hroby. Na podkladě kosterních
i jiných nálezů se autoři pokusili rekonstruovat věkovou a pohlavní strukturu zdejší populace a odvodit
základní ukazatele její přirozené měny. Neúplnost dat
byla odhadována pomocí standardních paleodemografických metod a modelů. Problémy přinesly především
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neurčitelné ostatky (z hlediska identifikace věku a pohlaví) ze žárových hrobů. Celkem bylo nalezeno 350
jedinců, z nichž bylo 102 mužských, 46 ženských, 128
neurčeného pohlaví a 74 dalších neurčených ostatků.
Kromě toho je neuvedený počet hrobů, jež dosud nebyly analyzovány. Nejčetnější věkovou kategorií jsou
„dospělí“ bez bližšího určení. Publikovanou úmrtnostní tabulku (pro obě pohlaví celkem) považuji za
poměrně spekulativní. Možná je publikována předčasně, když dosud neanalyzovaných hrobů je poměrně
značný počet. Střední věk dožití při narození určili
autoři na 29,1 roku.
Studie je vcelku bohatě dokumentována přílohami
ilustrujícími nálezy ve všech lokalitách jednotlivých
pohřebišť. Kromě základních příruček paleodemografie
jsou citovány práce domácích autorů a dále německojazyčné (rakouské) a maďarské prameny. Cenné je, že si
autoři podrobně všímají pohřebních zvyklostí a jejich
vývoje, takže si čtenář udělá alespoň základní srovnání
zvyků římských s okolními kraji osídlenými posupně
Kelty (včetně Bójů) a Germány (Kvádové).
Klára Hulíková Tesárková – Barbora Kuprová:
Aplikace analýzy přežívání na příkladě individuálních historických dat. Případová studie: manželské
kohorty v Jablonci nad Nisou v 18. století
Autorky seznamují s aplikací novějších metod historické demografie navazujících na metody „klasické“
statistiky a metodu rekonstrukce rodin (kromě analýzy přežívání též Coxova a logistická regrese). Analyzovaný soubor dat vznikl úplnou jmennou excerpcí
matričních údajů. Tato bezesporu pracná metoda má
výhodu v lepších možnostech identifikace a oprav
chyb a přesnějšímu určení rodinných vazeb. Analýza
pracuje s kohortami narozených a sezdaných a souborem tzv. rodinných listů. Soubor obsahuje pouze
protogamní svazky (sňatky svobodných mužů i žen
navzájem). Autorky vysvětlují aplikaci výpočtu tzv.
cenzorovaných dat, tj. zařazení výpočty doplněných
údajů neúplných rodinných listů, což rozšiřuje rozsah
základního souboru. Analýzy přežití jsou provedeny
za ukazatele doby přežití od narození do úmrtí mužů
a žen, kteří vstoupili alespoň jednou do manželství,
doby přežití od prvního sňatku do úmrtí, doby od narození do uzavření prvního sňatku, doby od uzavření
prvního sňatku do narození prvního dítěte (je tedy
prezentován pouze výběr z vypočtených ukazatelů).

Petr Kadlec: Správně se sečteme jedině sami! K problematice tzv. soukromého sčítání obyvatelstva
v Českých zemích
Autor se zabývá tzv. soukromými cenzy, jež byly
organizovány zejména v národnostně a jazykově smíšených oblastech od 90. let 19. stol., někde již o deset
let dříve. Motivem bylo údajné podhodnocení početnosti česky hovořícího obyvatelstva po zavedení
snadno zneužitelné otázky na tzv. obcovací jazyk.
Tato sčítání byla vyvolaná nejčastěji tzv. Národními
jednotami – organizacemi českého obyvatelstva, které považovaly rakouské censy za (úmyslně) zkreslené
a ovlivněné místními radnicemi (např. preferencí
výběru sčítacích komisařů německé národnosti). Ty
poskytovaly finanční a organizační zázemí a zajišťovaly publicitu. České spolky poukazovaly na diskriminaci ve školství, kultuře a osvětě i v jiných oblastech
na podkladě údajně neobjektivních výsledků oficiálních sčítání. Soukromé censy nebyly oficiálně uznávány statistickou službou resp. Rakouskem (Předlitavskem) jako státní mocí. Leckde docházelo přímo
k jejich zákazům, nikoli však plošně.
Obdobnou motivaci měla soukromá sčítání v roce
1919. Při přípravě sčítání 1921 se české organizace především snažily o co největší zastoupení Čechů v řadách
sčítacích komisařů. To pochopitelně vyvolalo protesty na straně německého obyvatelstva. Před sčítáním
v roce 1930 se organizaci soukromých sčítání snažila
znovu uplatnit německá menšina. České noviny takové snahy označovaly jako neslýchané", docházelo
"
k zabavování vytištěných sčítacích archů apod. Řadu konkrétních incidentů autor popisuje a odkazuje
na příslušné prameny.
Článek Ivy Blűmelové Populační vývoj v politickém
okrese Kolín v letech 1880–1910 prezentuje výsledky
diplomové práce autorky obhájené na Katedře demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty UK
v Praze v roce 2012.
Dále čtenáři naleznou příspěvek Sociálně-antropologické studium příbuzenství a genderu se zvláštním
zřetelem k českému kontextu (Lenka J. Budilová)
a Svatební oznámení jako pramen historické demografie na příkladu Mnichova Hradiště (Lenka
Procházková).
Pavel Čtrnáct
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Obhájené bakalářské práce na katedře demografie
Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze v období 2011–2016
2011
yy Antovová, Michaela. Sčítání lidu, domů a bytů
v České republice. Vedoucí práce: J. Langhamrová.
yy Bucher, Sabine. Přímé zahraniční investice v Česku
a vliv na regionální rozvoj: příklad francouzské investice Decathlon. Vedoucí práce: V. Květoň.
yy Cafourková, Magdalena. Stárnutí obyvatelstva zemí Evropské Unie. Vedoucí práce: J. Langhamrová.
yy Cséfalvaiová, Kornélia. Zmeny rodinného správania
v Českej republike. Vedoucí práce: J. Langhamrová.
yy Emmerová, Karolína. Změna rodinného chování
obyvatel České republiky. Vedoucí práce: J. Langhamrová.
yy Fabiánová, Jana. Historie a současnost sčítání lidu, domů a bytů na našem území. Vedoucí práce:
P. Mazouch.
yy Filip, Jakub. Úmrtnost podle příčin úmrtí: mezinárodní srovnání současného vývoje. Vedoucí práce:
M. Pechholdová.
yy Fučíková, Simona. Baby boom v ČR – analýza plodnosti a porodnosti po roce 2000. Vedoucí práce:
M. Miskolczi.
yy Hajdúková, Jana. Vnitřní migrace v ČR. Vedoucí
práce: E. Kačerová.
yy Hlaváčková, Eva. Vývoj sňatečnosti, rozvodovosti
a mimomanželské plodnosti v České republice. Vedoucí práce: J. Langhamrová.
yy Holeček, Juraj. Historie a současný stav migrace do
Francie. Vedoucí práce: E. Kačerová.
yy Hrušková, Eliška. Sezónnost úmrtnosti. Vedoucí
práce: E. Kačerová.
yy Illeová, Iva. Zdravá délka života. Vedoucí práce:
J. Langhamrová.
yy Ježková, Jarmila. Sčítání lidu, domů a bytů v České
republice. Vedoucí práce: J. Langhamrová.
yy Klubalová, Markéta. Porodnost a potratovost v České
republice od roku 1960. Vedoucí práce: E. Kačerová.
yy Koubek, Jan. Alternativní způsoby financováni zdravotnictví v ČR a rozložení nákladů v populaci. Vedoucí práce: J. Durdisová.
yy K řížová, Jana. Incidence, prevalence, smrtnost
a smrtelnost na novotvary v ČR. Vedoucí práce:
P. Mazouch.
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yy Kubatová, Martina. Vývoj obyvatelstva České republiky po 2. světové válce. Vedoucí práce: L. Svoboda.
yy Lanc, Lukáš. Porovnání sňatečnosti a rozvodovosti v ČR a v dalších zemích EU. Vedoucí práce:
T. Fiala.
yy Marešová, Jana. Měření zdravotního stavu populace
(současná praxe ve světě a v České republice). Vedoucí
práce: L. Svoboda.
yy Mrázová, Natalie. Fenomén první poloviny 70. let –
Husákovy děti a jeho dopady na ekonomiku v ČSSR/
ČR. Vedoucí práce: M. Miskolczi.
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